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   أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 تمرالتقرير عن تنفيذ المقررات السابقة لممجمس التنفيذي والمؤ 
 أديس أبابا، إثيوبيا

 
 مقدمةأواًل: 
الذم ، [ASSEMBLY/AU/DEC.318 (XV)]يتـ تقديـ ىذا التقرير كفقا لمقرر المؤتمر  -1

الدكرة العادية الخامسة عشرة لممؤتمر المنعقدة في كمباال، أكغندا، في يكليك اعتمدتو 
ائميف كمفكضية ، كتمشيا مع استنتاجات الخمكة المشتركة بيف لجنة الممثميف الد2010

في نازاريت، إثيكبيا،  2011أبريؿ  2مارس إلى  31االتحاد األفريقي المنعقدة مف 
الذم يطمب مف المفكضية تقديـ تقرير عف تنفيذ المقررات السابقة الصادرة عف المجمس ك 

التنفيذم كالمؤتمر، يتضمف سردا لئلجراءات المتخذة كالتحديات التي تمت مكاجيتيا. 
، (34وثالثين ) أربعةعنيا  تقريرا المفكضيةاإلجمالي لممقررات التي ترفع  كيبمغ العدد
، (19عشر ) ةتسععف المجمس التنفيذم كالباقي، أم  (15عشر ) خمسة صدرت منيا
  عف المؤتمر.

عة سب( منيا بالكامؿ، كتـ تنفيذ 7ة )سبعكمف بيف المقررات األربعة كالثبلثيف، تـ تنفيذ  -2
( 4( منيا كما أنو لـ تتـ االستجابة ألربعة )6يتـ تنفيذ ستة ) ( جزئيان، كلـ17عشر )
 منيا.

 
 المبلحظات العامة –ثانيان 

   
 عدد المقررات (أ 

ف كاف التنفيذ 2015بدءان مف يناير   -3 ، تـ تقميؿ عدد المقررات الصادرة بشكؿ جذرم كا 
فكضية، إلى حد بقدر ما قامت المأف يبلحظ أنو يبقى مشكمة كبيرة/ تحديان كبيران. كينبغي 

ال بأس بو، بإعداد تقارير عف تنفيذ المقررات التي تدخؿ في مجاؿ اختصاصيا، فمـ يتـ 
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تدخؿ في اختصاص الدكؿ األعضاء بسبب عدـ  يرفع تقارير عف معظـ المقررات الت
 كركد ردكد فعؿ مف جانبيا. 

 
  القيود في تنفيذ المقررات -ثالثا

ة في مصفكفة اإلدارات المعنية. كتتعمؽ ىذه القيكد تظير القيكد التي كاجيتيا المفكضي -4
أساسا غي عدـ تكفر التمكيؿ الكافي  الذم يشكؿ  مشكمة مستمرة،. كتجدر اإلشارة 
أيضا إلى أف عدـ كفاية مستكل التخطيط كالتنسيؽ مع جميع الجيات المعنية كأصحاب 

بعض المقررات مقدمة  المصمحة يعيؽ التنفيذ السمس لممقررات. إضافة إلى ذلؾ، ال تزاؿ
كمعتمدة دكف إجراء تقييـ مناسب لآلثار القانكنية كالييكمية كاإلدارية كالفنية كالمالية، 

 األمر الذم يجعؿ مف الصعب التنفيذ الفعمي عمى أرض الكاقع. 
 

 : قدما يالتوصيات وطريق المض -رابعا

عضاء إلى ضماف التدقيؽ كما ىك الحاؿ بالنسبة لمتقارير السابقة، تدعى جميع الدكؿ األ -5
الصاـر في أم مقرر مطركح لمبحث كذلؾ لتنفيذ التكصيات الصادرة مرات عديدة عف 
الخمكات المشتركة بيف المفكضية كلجنة الممثميف الدائميف، ككما أجيز عمى كجو 

المتخذ في ماالبك خبلؿ الدكرة العادية  EX.CL/Dec.650(XIX) الخصكص بمكجب المقرر
 لمؤتمر االتحاد. في ىذا الصدد، نذّكر باإلجراءات التالية: السابعة عشرة

 
ينبغي التدقيؽ بشكؿ مناسب، عمى جميع المستكيات، في اآلثار القانكنية كالييكمية ( 1

كالمالية كالفنية كالمادية، بما في ذلؾ القدرة عمى اإلنجاز عمى أرض الكاقع،  كذلؾ قبؿ 
مقررات التي ال تشير بكضكح  إلى التكمفة اعتماد أم مقرر.  ينبغي رفض مشاريع ال

 كمصدر التمكيؿ؛
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( بالنسبة لمبنكد المقترحة مف الدكؿ األعضاء، ينبغي ليذه األخيرة، مف أجؿ ضماف 2

، أف تتكاصؿ مع المفكضية لتقييـ المقررات القائمة في مجاؿ االزدكاجيةاالتساؽ كتجنب 
تقديـ ىذا البند إلدراجو في جدكؿ أعماؿ االىتماـ ذاتو كاآلثار الييكمية كالمالية قبؿ 

 المؤتمر؛
( ينبغي اإلفراج عف األمكاؿ في الكقت المناسب إف تـ التعرؼ عمى مصدر التمكيؿ 3

 لتسييؿ التنفيذ؛
( ينبغي أف تبذؿ الدكؿ األعضاء الجيد لتكفر، في الكقت المناسب، مساىماتيا في 4

 تاج تقرير مكحد.التقرير عف تنفيذ المقررات السابقة لتسييؿ إن
عداد التقارير عف تنفيذ المقررات الصادرة 5 ( ينبغي كضع إطار شامؿ لمرصد كالتقييـ كا 

 أجيزة كضع السياسة لبلتحاد األفريقي عف
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 التقرير عن تنفيذ المقررات السابقة لممجمس التنفيذي والمؤتمر
 جنوب أفريقيا

 
 مقررات المجلس التنفيذي –ألف 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 الجهة المسؤولة طريق المضي قدما
منفذ  :مستوى التنفيذ

 كميا، جزئيا، غير منفذ
1 EX.CL/Dec.727(XXII)  

بشأن مراجعة  مقرر
المرتبات والبدالت 
لمسؤولي االتحاد 
األفريقي لمنتخبين 

 وعامميه

مف المفكضية إعداد سياسة  يطمب
المرتبات كالبدالت  في  شاممة حكؿ

، 3102أجؿ أقصاه سبتمبر 
ستككف األساس لممراجعات التي 
سُتجرل مستقببلن، أخذا في 
االعتبار أداء المنظمة كالتقييـ 

 الفردم لمعامميف

مدٌرٌة اإلدارة    
والموارد 

 البشرٌة

لٌس هناك رد من 
 المدٌرٌة المعنٌة

 2   EX.CL/Dec 735(XXII)  

بشأن  مقرر
ض عممية استعرا

انتخابات أعضاء 
  المفوضية

مف المفكضية أف تقكـ، يطمب 
مع لجنة الممثميف  بالتشاكر

الدائميف، بمراجعة قكاعد إجراءات 
أجيزة صنع السياسة، مع األخذ في 
االعتبار أىمية الحصكؿ عمى ثمثي 

(األغمبية المؤىمة  لتحقيؽ 2/3)
 السير المتزف لعمؿ أجيزة االتحاد

ر من الدول ٌتم التماس أفكا -

األعضاء وأجهزة االتحاد 

والخبراء اآلخرٌن حول 

المجاالت التً تحتاج إلى 

 التعدٌل فً قواعد اإلجراءات

استكمال التقرٌر وتقدٌمه إلى  -

أجهزة السٌاسة خالل قمة ٌونٌة 

2015. 

تقدم بضع دول 
جهزة أأعضاء و

االتحاد والخبراء 
مقترحاتها 

مقترحاتها بناء 
على طلب 

 المفوضٌة

ث مشروع بح
تقارٌر أجهزة 
السٌاسة خالل 
قمة ٌونٌو 

2015 

مكتب 
المستشار 

 القانونً

 جاري
 )تم تنفٌذه جزئٌاً(
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

مقرر المجلس  3
التنفيذي 

EX.CL/Dec.747(

XXII)  بشأن
المجلس األفريقي 
 للبحوث واالبتكار

إلى المفكضية إنشاء كحدة يطمب 
صغيرة داخؿ ىيكميا الحالي 

 مؤتمركمكاردىا لتنفيذ مقرر  ال

تم إعداد مشروع النظام األساسً 

حول المجلس األفرٌقً للبحوث 

العلمٌة واالبتكار وتقدٌمه إلى قمة 

والذي صدر بناء  2014ٌونٌو 

علٌه قرار بتقدٌم مشروع النظام 

األساسً للمجلس األفرٌقً للبحوث 

العلمٌة واالبتكار أٌضاً إلى 

االجتماع المقبل  للجنة الفنٌة 

ولة عن العدل المتخصصة المسؤ

 والشؤون القانونٌة

سٌتم تقدٌم  
مشروع النظام 
األساسً إلى 
اللجنة الفنٌة 

المتخصصة 
المكلفة بالعدل 

والشؤون 
 القانونٌة

الموارد 
البشرية 

والعلم 
 والتكنولوجيا

 لـ يتـ تنفيذه 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EX.CL/Dec.740(XXII)  

مقرر بشأن تقرير 
المؤتمر الثاني 

 لالتحاد األفريقير
لموزراء المسؤولين 
عن السجل المدني 

واإلحصائيات 
 الحيوية 

بالتعاكف مع المفكضية عو يد
كالبنؾ  المجنة االقتصادية ألفريقيا

إلى متنمية كالشركاء األفريقي ل
الدكؿ  اتبناء قدر تسييؿ 
نظـ  تعزيزمجاؿ في األعضاء 

ت ئياالسجؿ المدني كاإلحصا
 الحيكية في أفريقيا؛

حاد األفرٌقً قامت مفوضٌة االت
بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة 
االقتصادٌة ألفرٌقٌا والبنك األفرٌقً 
للتنمٌة بتنظٌم المؤتمر الثالث 
للوزراء األفرٌقٌٌن المسؤولٌن عن 
تسجٌل األحوال المدنٌة واإلحصاء 

فبراٌر  13إلى  9خالل الفترة من 
فً ٌاموسوكرو )كوت  2015
 دٌفوار(

 
األفرٌقً أجرت مفوضٌة االتحاد 

ولجنة األمم المتحدة االقتصادٌة 
ألفرٌقٌا تقٌٌمات عدٌدة لنظام 
تسجٌل األحوال المدنٌة واإلحصاء 

سوف تواصل  القٌود المالٌة
مفوضٌة االتحاد 
األفرٌقً ولجنة 
األمم المتحدة 

االقتصادٌة 
ألفرٌقٌا تقٌٌم 
نظام تسجٌل 
األحوال المدنٌة 

 واإلحصاء

ة إدار
الشؤون 

 االقتصادٌة

 

 لـ يتـ تنفيذه 
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

 فً عدة بلدان أفرٌقٌة

المقرر   5
EX.CL/Dec.822(

XXV)    بشأن
التقرٌر المرحلً 
عن تنفٌذ مقرر 
المؤتمر بشأن 

وثٌقة االستراتٌجٌة 
البحرٌة المتكاملة 

 ألفرٌقٌا

 إلى المفكضية ما يمي:. يطمب 2
تيسير تنفيذ استراتيجية فريؽ ( 1

العمؿ المشكؿ مف مندكبي الدكؿ 
اء كالمفكضية األعض

كالمجمكعات االقتصادية 
، 2014اإلقميمية بنياية أكتكبر 

كالمنكط بكالية بحث التفاصيؿ 
الفنية لبلستراتيجية البحرية 

، 2050األفريقية المتكاممة 
بالتشاكر مع لجنة الممثميف 
الدائميف، كاقتراح خارطة طريؽ 
لمتنفيذ المطرد لبلستراتيجية كفقان 

 ي؛لمقانكف البحرم الدكل
( دعكة الدكؿ األعضاء إلى 2

 
 

إلى الدول  طلبت المفوضٌة
األعضاء اإلعراب عن رغبتها فً 
العمل فً فرٌق العمل 
االستراتٌجً. وتم إنشاء فرٌق 

 العمل االستراتٌجً. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عقد لم ٌتم  -
اجتماع  

فرٌق العمل 
االستراتٌجً 
ألنه ال توجد 

 مٌزانٌة.
لم ٌتم تحدٌد  -

أولوٌات من 
قبل فرٌق 

العمل 
االستراتٌجً 
لتوجٌه تنفٌذ 
 االستراتٌجٌة

 

التزام الدول 
األعضاء حول 

تموٌل 
االستراتٌجٌة 

البحرٌة األفرٌقٌة 
   2050المتكاملة 

 لـ يتـ تنفيذه  
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

اإلعراب عف رغبتيا في العمؿ 
حكؿ فريؽ العمؿ االستراتيجي 

 ؛2014بنياية سبتمبر 
( إعداد مشركع الميزانية 3

 2014اإلضافية لعامي 
قبؿ لجنة  لبحثو مف 2015ك

الممثميف الدائميف، مف أجؿ 
تمكيف فريؽ العمؿ االستراتيجي 

 مف االجتماع. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تم إعداد المٌزانٌة اإلضافٌة 
واعتمادها من قبل لجنة الممثلٌن 

غٌر  2014الدائمٌن فً دٌسمبر 
 أنه لم ٌتم تخصٌص أي موارد.

التي بالدكؿ األعضاء . يشيد 4  
أعارت خبراء عمى نفقتيا 
لممفكضية لممساعدة في تنفيذ 
االستراتيجية البحرية األفريقية 

إلى  ويطمب 2050المتكاممة 
المفكضية دعكة الدكؿ األعضاء 

 
 
 
 
 
 

فرٌق  لم ٌتم تحدٌد أولوٌات من قبل
العمل االستراتٌجً ومن ثم فمن 
الصعب بالنسبة للمفوضٌة اإلشارة 

مكتب   
رئيس 

 المفكضية
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

األخرل الراغبة في إعارة خبراء 
حكؿ المسائؿ المتصمة بالبحرية 

 عمى نفقتيا القياـ بذلؾ؛ 

إلى المجاالت ذات األولوٌة إلعارة 
 الخبراء. 

6 
 
 

EX.CL/Dec.853(XXVI)  

بشأن اعتماد  مقرر
مكافحة سياسة 

 الغش والفساد

ة المفكضية رئيسل يأذن كذلك
 متابعةبلبلتحاد اآلمرة بالصرؼ ك 

تنفيذ ىذه السياسة مف قبؿ جميع 
  ؛كمؤسسات االتحاد أجيزة

مكتب    
رئٌس 

 المفوضٌة

ال يكجد رد مف 
 المكتب المعني 

  

لجنة الممثميف الدائميف  يدعو
في معالجة مفكضية متنسيؽ مع الل

  قررمتنفيذ الالمتعمقة بالتحديات 

  
   

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EX.CL/Dec.854(XXVI)   

 ر المجان الفرعية لمجنة الممثمينبشأن تقاري مقرر
 الدائمين

  
   

بخصوص مراجعة 
يل تنفيذ تحم

مفوضية االتحاد 

المفكضية معالجة المسائؿ يناشد 
التي أثارتيا المجنة الفرعية لمجنة 
الممثميف الدائميف المعنية بمسائؿ 

تـ تنفيذ المقرر بشأف المكائح 
 كاألنظمة المالية تنفيذا كامبلن. 

 
مدٌرٌة البرمجة  

وإعداد 
المٌزانٌة 
والمالٌة 

 والمحاسبة

تم تنفٌذه تماماً )اللوائح 
 واألنظمة المالٌة(
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األفريقي لمميزانية
 1في الفترة من 

 03يناير إلى 
 4312يونيو 

 

المراجعة بما في ذلؾ المسائؿ 
 التالية:

 

ينبغي أف يتضمف تقرير  (1
ميبل محددا أداء الميزانية تح

لبرامج اإلدارات لمتأكد مما 
إذا كاف قد تـ تحقيؽ 
 مجمكعة األىداؼ كالبرامج؛

يتعيف عمى المفكضية  (2
معالجة مشكمة التخطيط 
لمبرامج التي تظؿ تؤثر 

 عمى تنفيذ البرامج؛

يتعيف عمى مكتب المراجعة  (3
الداخمية كذلؾ تقديـ تقارير 
عف أداء البرامج كبمكغ 
يـ األىداؼ بدال مف تقد

التقارير عف المسائؿ المالية 
 فقط؛

يتعيف عمى المفكضية  (4
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إطبلع الدكؿ األعضاء 
عمى كافة اإلصبلحات 
المنجزة في مجاؿ تحسيف 
نظـ المراقبة الداخمية بما 
في ذلؾ تنفيذ سياسة السفر 
مع األخذ في االعتبار نظـ 
كلكائح العامميف في االتحاد 

فضبل عف المكائح  ،األفريقي
لية لبلتحاد كالنظـ الما

 األفريقي؛

يتعيف عمى المفكضية القياـ  (5
بمراجعة األنظمة لضماف 

 .فعالية أكبر في عممياتيا.
 

لتعاون بخصوص ا
  المتعدد األطراف

 
 
 
 
 

الدكلتيف العضكتيف المرشحتيف يحث 
الستضافة القمة السادسة لمؤتمر 
طككيك الدكلي لمتنمية األفريقية 
)جامبيا ككينيا(، عمى استكماؿ 

 مشاكراتيما في أسرع ما يمكف؛

أحالت المفكضية إلى جامبيا ككينيا 
مف أجؿ تيسير المشاكرات. كعمى 
الرغـ مف الجيكد المبذكلة لمتكصؿ 

ركة رئيس إلى مقرر يشمؿ مشا
لجنة الممثميف الدائميف كرئيس 

أصدر المنظمكف 
المشارككف 

اآلخركف في 
مؤتمر طككيك 
الدكلي المعني 

قمة االتحاد 
األفريقي في 

  2115يكنيك 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مف المفكضية دعكة المنظميف يطمب 
يـ كالبمد المشاركيف في التنظ

المضيؼ إلى تحديد التاريخ الذم 
يبلئـ جميع األطراؼ المعنية بتنظيـ 
قمة التيكاد السادس لمسماح بالشركع 
في التحضيرات الضركرية في ىذا 

  الصدد؛

الفرعية لمتعاكف المتعدد المجنة 
األطراؼ، يتعيف عمى الدكلتيف 

  العضكتيف استكماؿ مشاكراتيما. 

بالتنمية األفريقية 
المقرر بشأف 
البمد المضيؼ 
كشرط لمدخكؿ 
في مشاكرات 
حكؿ مكاف 
كتاريخ انعقاد 

االجتماعات 
الكزارية لكبار 

 المسؤكليف.  

المفكضية كجامعة الدكؿ يدعو 
العربية إلى تعبئة األمكاؿ الضركرية 

-2014لتنفيذ خطة العمؿ المكحدة 
 ؛2016

خصص الجانباف بعض الميزانية 
 لتنفيذ األنشطة المخططة. 

يزانية غير الم
 كافية 

ينبغي تخصيص 
 مزيد مف الميزانية 

 لـ يتـ تنفيذه  

الشركع في  المفكضية مفيطمب 
التحضيرات لبلجتماع المشترؾ 
لمخبراء المقرر عقده خبلؿ الربع 

في تركيا  2015األكؿ مف سنة 

عقد االجتماع في أنقرة، تركيا في 
. تـ تخصيص مبمغ 2115مارس 

مميكف دكالر أمريكي مف قبؿ 
 حككمة تركيا.  

المبمغ غير كاؼ 
لؤلنشطة المتفؽ 

 عمييا

ثمة حاجة إلى 
تحديد مجاالت 

 التعاكف 

 لـ يتـ تنفيذه 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بغية استكماؿ عممية تفعيؿ مصفكفة 
المشاريع ذات األكلكية، المعتمدة 

نيا االستكائية، في في مبلبك، غي
 ؛2014نكفمبر 

 

 مف المفكضية القياـ بما يمي: يطمب 
 

لشركع في المشاكرات مع ا (1)
بيدؼ  أمريكا الجنكبيةطرؼ 

ريقيا تنفيذ نتائج القمة الثالثة ألف
كتعزيز ىذه  كأمريكا الجنكبية

 لتحقيؽ نتائج مممكسة؛ الشراكة
أمريكا التعاكف مع طرؼ  (2)

، في اقتراح مكعد لعقد الجنكبية
فريقيا كأمريكا القمة الرابعة أل

في كيتك، في  ةالمقرر الجنكبية
 كر؛دكااإليك

عقدت حمقة دراسية تقييمية لشراكة 
أمريكا الجنكبية في برازيميا، -أفريقيا

مارس  27ك 26البرازيؿ في يكمي 
إلعادة التفكير في العممية  2115

كتكييفيا مع التغيرات عمى الساحة 
الدكلية. كتبع ذلؾ أيضان عقد 
االجتماع الثاني لمجنة المخصصة 

رازيميا، ألفريقيا كأمريكا الجنكبية في ب
لتنفيذ نتائج القمة الثالثة لشراكة 

أمريكا الجنكبية كبدء -أفريقيا
تحضيرات لمقمة الرابعة ألفريقيا 

 كأمريكا الجنكبية. 
 

اقترحت اإليككادكر بكصفيا البمد 

 
 

 

 

تنفيذ برامج 
 كمشاريع مفيدة

 لمجانبيف 

 

يتعيف عمى 
الجانب األفريقي 
النظر في التاريخ 
المقترح كأف يقرر 

 كفقان لذلؾ

 لـ يتـ تنفيذه 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2116مايك  7-5المضيؼ لمقمة 
أمريكا -لمقمة الرابعة لشراكة أفريقيا

 الجنكبية.

 

 
 

بالتعاكف مع  المفكضية،يدعو 
إلى الشركع في التحضيرات  ككريا،

لعقد اجتماع كبار المسؤكليف في 
 في بكركينا فاسك؛ 2015مارس 

 

أبمغت حككمة بكركينا فاسك 
مكجب المذكرة الشفكية المفكضيَة ب

كالمؤرخة  ABF/ET 00281-15رقـ 
، مف سفارتيا في 2115مارس  15

أديس أبابا، سحب استضافتيا 
 اجتماع كبار المسؤكليف. 

 
ينبغي أف يتمكف 
البمد المضيؼ 
لمدكرة الرابعة 
-لمنتدل أفريقيا

ككريا مف 
استضافة اجتماع 
 كبار المسؤكليف

 لـ يتـ تنفيذه 

إجراء ة إلى المفكضييدعو 
المشاكرات مع اليند لتحديد مكعد 
جديد لعقد القمة الثالثة المقررة في 

  ؛2015اليند في 

اقترحت حككمة اليند بمكجب 
المذكرة الشفكية الصادرة مف سفارة 

 2115مارس  13اليند كالمؤرخة 
 التكاريخ عمى النحك التالي:

: اجتماع 2115أكتكبر  26 (أ 
 كبار المسؤكليف

: 2115أكتكبر  27 (ب 

 
تقـك المجنة 

الفرعية لمتعاكف 
المتعدد األطراؼ 

ببحث ىذه 
التكاريخ كتقديـ 
تقرير إلى لجنة 
 الممثميف الدائميف

 لـ يتـ تنفيذه 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االجتماع الكزارم

: كصكؿ 2115أكتكبر  28 (ج 
 رؤساء الدكؿ كالحككمات

 : القمة2115أكتكبر  29 (د 

: 2115أكتكبر  31 (ق 
االجتماعات الثنائية مع 
رؤساء الدكؿ/رؤساء 

 الحككمات
 

 مف المفكضية ما يمي:يطمب 
 

التعجيؿ باستكماؿ الدراسة  (1)
حكؿ تقييـ كافة الشراكات 
االستراتيجية بحمكؿ مارس 

لتقديميا إلى المجنة  2015
الفرعية لمتعاكف المتعدد 

 األطراؼ؛
إعداد دليؿ لمقكاعد التي  (2)

تحكـ العبلقات بيف االتحاد 

اكتممت دراسة تقييـ جميع 
الشراكات. قامت المفكضية ببحث 
مشركع التقرير كتقديميا بالتالي إلى 

 المجنة الفرعية لبحثيا أكثر.
 

تكمف القكاعد التي تحكـ العبلقة بيف 
االتحاد األفريقي كالشركاء 
االستراتيجييف في الكثيقة المتكفرة 

 كمشركع. 

 
سكؼ ترفع 

المجنة الفرعية 
عند بحثو التقرير 

إلى لجنة 
الممثميف الدائميف 

 لبحثو أكثر

 

يتعيف بحث ىذا 
المشركع مف قبؿ 

 تـ تنفيذه 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

كشركائو  األفريقي
 ؛االستراتيجييف

أجيزة االتحاد 
األفريقي ذات 

 الصمة.  

وضع  بخصوص
الالجئين والعائدين 

 والنازحين داخمياً 
 في أفريقيا

 :يدعو

المجنة الفرعية كالمفكضية  (1
إلى مكاصمة جيكدىما في 

كحد إعداد مكقؼ أفريقي م
تحسبا لمقمة العالمية 
اإلنسانية المقرر عقدىا في 

في إسطنبكؿ، في  2016
 تركيا؛ 

 
المفكضية إلى تحديث  (2

اإلحصائيات الخاصة 
لبلجئيف كالعائديف با

، باستمرار، كالنازحيف داخميا
مف خبلؿ إنشاء آلية تنسيؽ 
مع جميع العناصر الفاعمة 

تـ التخطيط إلجراء بعثات تقييـ 
، كتـ 2115الحالة اإلنسانية، لعاـ 

اعتمادىا مف قبؿ المجنة الفرعية 
لبلجئيف كالعائديف كالنازحيف داخميان 
التابعة لمجنة الممثميف الدائميف في 

ألعضاء المتأثرة التالية: الدكؿ ا
جنكب السكداف، مبلكم، أكغندا، 
الرأس األخضر، نيجيريا، الجميكرية 
الصحراكية العربية الديمقراطية، 
 إثيكبيا، سيراليكف، غينيا ككناكرم

 كليبيريا. 
كخبلؿ الفصؿ األكؿ، تـ إجراء 
بعثات تقييمية إلى جنكب السكداف  
كمبلكم. كيجرم التحضير لمبعثة 

 كغندا.إلى أ

 
قرير إلى تقديـ الت

  2115قمة يكنيك 

إدارة الشؤون 
 السٌاسٌة

 

جارم )تـ تنفيذه 
 جزئيان( 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

مف بينيا الدكؿ كميدانيا، 
األعضاء المعنية، 
كالمفكضية السامية لشؤكف 
البلجئيف، كالمنظمات 
اإلنسانية األخرل العاممة 

 في ىذا المجاؿ؛

خططت إدارة الشؤكف السياسية عقد 
لمجنة  2115اجتماع في مايك 

التنسيقية لمساعدة كحماية البلجئيف 
كالعائديف كالنازحيف داخميان، كالتي 
تضـ جميع العناصر الفاعمة 

كسكؼ تقدـ ىذه المجنة  اإلنسانية. 
مدخبلت في مشركع التقرير عف 

  الكضع اإلنساني في أفريقيا.

تقديـ تقرير عف لالمفكضية  يدعو
كضع البلجئيف كالعائديف كالنازحيف 
داخميا في أفريقيا كعف التقدـ 
المحرز بشأف المكقؼ األفريقي 
المكحد مف القمة اإلنسانية العالمية 

ية القادمة المقبمة إلى الدكرة العاد
لممجمس التنفيذم المقرر عقدىا في 

 2015يكليك 

( 5خططت اإلدارة لتنظيـ خمس )
 2115مشاكرات إقميمية خبلؿ عاـ 

حكؿ المكقؼ األفريقي المكحد لمقمة 
اإلنسانية العالمية. كسكؼ يتـ عقد 
مشاكرتيف لشرؽ أفريقيا كالجنكب 
األفريقي في تنزانيا كبكتسكانا عمى 

. كسكؼ 2115يك التكالي، في ما
يتـ تقديـ تقرير جزئي إلى قمة يكنيك 

2115 . 

 
يتـ تقديـ تقرير 
جزئي إلى قمة 

 2115يكنيك 

تـ تنفيذه ) جارم 
  جزئيان(

 يجرم مكاصمة تقديـ معمكمات المفكضية إلى يدعو  (1)بخصوص المجنة 
 توتمت معالجمديرية  
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

الفرعية 
 لممساهمات

إيجاد حؿ بديؿ لتسييؿ تسديد 
جميكرية السكداف مساىماتيا 
في االتحاد األفريقي في 

يد المحددة، مع مراعاة المكاع
العقكبات األحادية الجانب 

ويحث المفركضة عمييا 
االتحاد األفريقي عمى أف ال 
يدخر أم جيد مف أجؿ رفع 

 ىذه العقكبات؛
المفكضية أيضا يدعو  (2)

إلى القياـ، بانتظاـ، بتحديث 
المساىمات كمتأخرات  كضع 

ببلغ  المساىمات المسَتممة كا 
الدكؿ األعضاء المعنية 

 يا إلى الكفاء بالتزاماتيا؛ كدعكت
المفكضية كذلؾ يدعو  (3)

إلى مراجعة كضع المساىمات 
إلبراز المساىمات التي تـ 

مستكممة لمدكؿ األعضاء حكؿ حالة 
ص السكداف، مساىماتيا. أما بخصك 

سكؼ يتـ يتناكلو خبلؿ اجتماع 
المجنة الكزارية المخصصة لجدكؿ 
تقدير األنصبة كالمقرر عقده قبؿ 

 قمة يكنيك

البرمجة 
وإعداد 

الميزانية 
والمالية 

 والمحاسبة

تـ )% 75نسبة ب
 تنفيذه تمامان(
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

استبلميا في حساب االتحاد، 
قبؿ افتتاح دكرتي المجمس 
التنفيذم كالمؤتمر في يناير 

2015. 
بخصوص 

اتفاقيات المقار 
 واالستضافة

دراسة  مف المفكضيةيطمب  (1
اتفاقيات المقار األخرل المكقعة 
مع الدكؿ المضيفة األخرل 
ألجيزة االتحاد كمكاتبو 
كمؤسساتو كتقديـ تحميؿ مقارف 
لبلمتيازات كالتسييبلت 
كالحصانات إلى المجنة الفرعية 

 ؛ 2015في يكنيك 

تكاصؿ المفكضية التباحث مع  (2
البمد المضيؼ لضماف التنفيذ 

ما المتبادؿ لكاجبات كؿ مني
بمكجب اتفاقية المقر كأف تجتمع 
بشكؿ منتظـ مع حككمة البمد 

تـ الشركع في إجراءات التنفيذ 
 جارية. تزالما البلزمة ك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المتعمقة قيكد ال
قدرات المكارد ب

البشرية في 
مكتب المستشار 

القانكني؛ 
األكلكيات 

المنافسة األخرل؛ 
كقيكد الميزانية 

 لبدء الدراسة
 
 
 
 
 

يتـ إجراء دراسة 
داخمية خبلؿ 

الفصميف الثالث 
كالرابع كتقديـ 
تقرير بحمكؿ 

 2015بر ديسم
إلى لجنة 

الممثميف الدائميف 
عف طريؽ المجنة 
الفرعية التفاقيات 

المقار 
 كاالستضافة

مكتب 
المستشار 

 القانونً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لـ تنفذ 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

المضيؼ إثيكبيا مف أجؿ تسكية 
 المسائؿ العالقة.

يطمب مف البمد المضيؼ إجراء  (3
تحقيؽ بشأف الشككل التي 
قدمتيا دكلة إرتريا حكؿ 
االنتياؾ المزعكـ لحصانة 
ممثميا الدائمة كحرمو في مطار 

مايك  14بكلي الدكلي يـك 
كرفع تقرير بيذا الشأف  2014

إلى المجنة الفرعية قبؿ يكنيك 
، كيطمب مف المفكضية 2015

تقديـ تقريرىا عف الحادث إلى 
المجنة الفرعية قبؿ يكنيك 

2015 . 

 
 
 

لـ يقدـ البمد المضيؼ تقريره كسيتـ 
ي تقرير المجنة معالجة المسألة ف

  الفرعية المعنية باتفاقيات المقار

 
 
 
.  

 

 

 

 

البلد 
المضٌف 
واللجنة 
 الفرعٌة

خصوص ب
الصندوق الخاص 

 اتممساعدل

  المفكضية، مف طمبي
نة الممثميف جل التعاكف معب (1

مف خبلؿ لجنتيا الدائميف 

تخطط اإلدارة لتنظيـ مؤتمر إعبلف 
 .2015التبرعات في سبتمبر 

 

 
 مكاصمة المتابعة

 

إدارة الشؤكف 
 السياسية 

تـ تنفيذه )جارم 
 جزئيان(
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

في حاالت  الطارئة
الجفاف والمجاعة 

 افي أفريقي

مصندكؽ الخاص لالفرعية 
كالمفكضية،  ات الطارئةممساعدل

 التعيداتعقد مؤتمر إلعبلف 
 لصالح الصندكؽ.

القياـ، بالتعاكف مع لجنة  (2
الممثميف الدائميف كلجانيا 
الفرعية لمصندكؽ الخاص 
لممساعدات الطارئة في حاالت 

اعة في أفريقيا، الجفاؼ كالمج
كشؤكف البلجئيف كالعائديف 
كالنازحيف داخميا، كالككارث 
الطبيعية مراجعة النظاـ 
األساسي لكؿ منيا بيدؼ ترشيد 

 أنشطتيا كعممياتيا.
 

 
 

تعمؿ اإلدارة مع مكتب المستشار 
القانكني حكؿ االختصاصات 

  ديدة لمجنة الفرعيةالج

 

 

 مكاصمة المتابعة

  بخصوص النيباد

 
 
 
 

مف ككالة النيباد، بالتعاكف  يطمب
مع المفكضية، مكاءمة أنشطة 
الشراكة التي تنفذىا مع أنشطة 
المجنة الفرعية لمتعاكف المتعدد 

تعكس أنشطة النيباد المتعمقة 
بالشراكة في خطة التنفيذ لعشر 

كسكؼ يتـ  2063سنكات ألجندة 
مكاءمتيا مع أنشطة المجنة الفرعية 

 
  وحدة النٌباد 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

تحقيؽ تأثير  األطراؼ مف أجؿ
 كربحية أكبر لبلتحاد؛

 

لمتعاكف المتعدد األطراؼ. تمت 
صياغة اختصاصات الدراسة حكؿ 

 مكاءمة األنشطة.

النيباد العمؿ عمى  مف ككالة يطمب
نحك كثيؽ مع المفكضية ضمف 

 ؛2063إطار أجندة 

تعمؿ ككالة النيباد عمى نحك كثيؽ 
مع إدارة التخطيط االستراتيجي 
لمكاءمة أنشطتيا مع أنشطة 
المفكضية في إطار الخطة التنفيذية 

 .2063لعشر سنكات ألجندة 

 
 عمؿ قيد التنفيذ 

 تـ تنفيذه بالكامؿ  

بخصوص تقرير 
المجنة الفرعية 

المراجعة  لمسائل
حول البيانات 

المالية ألجهزة 
 االتحاد األفريقي

 2113لسنة 

ينبغي أف تضمف المفكضية  (1
تطبيقا فعاال لمنظاـ التأديبي 
عمى العامميف المرتكبيف ألية 
مخالفة تمشيا مع نظـ كلكائح 

 العامميف لبلتحاد األفريقي؛

ينبغي أف تعمؿ المفكضية عمى  (2
استنتاجات مختمؼ التعجيؿ ب

عمميات اإلصبلح الجارية بما 
في ذلؾ التعجيؿ بجرد األصكؿ 

  
مكتب نائب  

رئٌسة 
 المفوضٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المكتب لم ٌقدم 
المعنً رداً بهذا 

 الشأن
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

الثابتة كعممية التعييف لممناصب 
 الشاغرة؛

ينبغي أف تعمؿ المفكضية عمى  (3
التعجيؿ بكضع خطة العمميات 
السنكية  بناء عمى الخطة 
اإلستراتيجية لبلتحاد األفريقي 

 ؛2017 – 2014

ينبغي أف تقكـ المفكضية  (4
اءمة كتنسيؽ جميع كظائؼ بمك 

مراجعة الحسابات الداخمية كما 
كالقكاعد  النظـىك مكرس في 

 المالية؛

 ينبغي أف تضع المفكضية نظما  (5
لمراجعة الحسابات بغية ضماف 
 مزيد مف الفعالية في عممياتيا؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكتب 
المراجعة 

 الداخلٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتم تنفيذه بدءاً من 
5102  

8 
 

EX.CL/Dec.855(XXVI)   إدارة تخطٌط تعتبر ىذه كثيقة تجرم معظـ  (1)تـ استكماؿ استراتيجية  (1) من المفوضٌة:يطلب
السٌاسات 

قيد التنفيذ )تـ 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بشأن تقرير  مقرر
المفوضية عن 
وضع أجندة 

االتحاد األفريقي 
2163، 

وتقرير لجنة 
المتابعة الوزارية 
حول خموة بحر 

 دار

تكثيؼ اإلجراءات  (1
الرامية إلى التركيج 
ألجندة الػخمسيف سنة 

 ؛القارية

استكماؿ جميع  (2
المشاكرات البلزمة حكؿ 

األكلى  خطة التنفيذ العشرية
بغية تقديميا  2063ألجندة 

إلى اجتماعات يكنيك 
ألجيزة صنع  2015

 السياسة لبلتحاد األفريقي؛

تقديـ خرائط طريؽ  (3
فيذ كؿ مف نمفصمة لت

لبحثيا الرئيسية يع المشار 
صنع مف قبؿ أجيزة 

السياسة لبلتحاد األفريقي 
 ;؛2015في يكنيك 

االتصاؿ بإعداد المنتجات 
التركيجية الدكرية، كتـ 
إجراء االتصاؿ اإلعبلمي 
كأنشطة الدعكة األخرل، بما 
في ذلؾ حمقة النقاش 
كالمقاببلت مع كسائؿ 

 اإلعبلـ المحمية.

تـ عقد مشاكرات مع خبراء  (2)
التخطيط مف الدكؿ 
األعضاء كالمجمكعات 
االقتصادية اإلقميمية 
كالمجنة الفنية المتخصصة 
لمشؤكف المالية كالنقدية 
كالتخطيط االقتصادم 
كخبراء القطاع كالذيف تمت 
دراجيا  معالجة مدخبلتيـ كا 

 في الكثيقة.

طريق المشاريع  رائطخ (3)

 األنشطة
حسب 
الجدكؿ 
الزمني 
باستثناء 

الدراسة حكؿ 
ضركرة 
القدرات 
كالذم 
ينصب 

 تركيزىا عمى
ترسيـ أدكار  

كمسؤكليات 
جميع 

الجيات 
 المنفذة 

مماطمة  (2)
الدكؿ في 

حية. كنتيجة 
لذلؾ سكؼ 

تستمر المشاكرات 
مع التأكيد عمى 
مساعدة الدكؿ 

األعضاء الجاىزة 
لئلدماج في 

 القكانيف المحمية.

( المنتجات 2)
التركيجية 
كاالتصاؿ 

اإلعبلمي كغيرىا 
مف أنشطة 

الدعكة بما في 
ذلؾ مكاصمة عقد 

حمقات النقاش 
كالمقاببلت مع 
كسائؿ اإلعبلـ 

وتعبئة الموارد 
والرصد 
مكتب /والتقٌٌم 
رئٌس 

 المفوضٌة

 تنفيذه جزئيان(
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

قضايا  إدراجضماف  (4
الدكؿ األفريقية  كاىتمامات

في  الجزرية كغير الساحمية
جميع األطر القارية لمتنمية 
السياسية كاالجتماعية 

بما في  كالثقافية كاالقتصادية
ذلؾ ضـ ممثؿ لمدكؿ 

بحر دار الجزرية في لجنة 
 ؛الكزارية لممتابعة

الدكؿ حصكؿ تيسير  (5
المكارد  عمىالجزرية 

إطار في ذلؾ ، بما المطمكبة
استراتيجية تعبئة المكارد 

، ككذلؾ 2063ألجندة 
بالمناخ المكارد الخاصة 

 .2020بحمكؿ عاـ 

اتخاذ اإلجراءات  (6
البلزمة إلنشاء الييكؿ 

 الرئيسية

األفريقية الموحدة  سوقال .1
 منقل الجوي ل

صادؽ فريؽ العمؿ الكزارم  
كالذم يتألؼ  المشركعالمعني ب

 ة( دكل11)إحدل عشرة مف 
كالذيف أعمنكا االلتزاـ  عضك

 Assembly]الرسمي لممشركع )

AU Commitment (XXIV)] ،)
مف بيف مجمكعة أخرل، عمى 

األنشطة لمفترة  طريق خارطة
حيث  2017ك 2015مف عاـ 

يتكقع إطبلؽ السكؽ المكحدة 
لمنقؿ الجكم رسميان. كخارطة 

ميا إلى الطريؽ جاىزة لتقدي
 مؤتمر االتحاد العتمادىا.

العالي  رمشروع القطا .2
 السرعة

تنفيذ مقرر 
يامكسككرك 

بشأف تحرير 
أسكاؽ النقؿ 
الجكم في 

 أفريقيا

عدـ كفاية  (3)
المكارد 
 البشرية 

التأخير في  (4)
اختتاـ 
خارطة 
الطريؽ 

المشتركة 
كطرؽ العمؿ 
بيف الجانبيف 

األفريقي 
كالصيني 

المحمية كتكعية 
الجميكر العاـ 

حكؿ أجندة 
2063 

( حممة مكثفة 3)
لمدكؿ األعضاء 
مف قبؿ فريؽ 
العمؿ الكزارم 

كمفكضية االتحاد 
األفريقي كغيرىما 

مف أصحاب 
 المصمحة 

( التعجيؿ 4)
بتكظيؼ الخبراء 

خبراء النظامييف ك 
 لفترات قصيرة

استكماؿ 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

المناسب لسير عمؿ 
االتحاد األفريقي كقيادة 

عمى نحك  2063ة أجند
  سمس. 

قامت المجمكعة األساسية 
لممشركع بإعداد خارطة طريؽ 

 األنشطة لتنفيذه.
بناء عمى إبداء جميكرية ك 

الصيف الشعبية الرغبة في 
المشركع، تـ تكقيع مذكرة تفاىـ 
بيف مفكضية االتحاد األفريقي 
ع كالصيف لتنفيذ ىذا المشرك 

كغيره مف مشاريع البنية التحتية 
في مجاؿ النقؿ الجكم كالطرؽ 
 الرئيسية كالصناعات التحكيمية.

كقد اتُفؽ اآلف عمى إنشاء 
مجمكعة أساسية مشتركة بيف 
أفريقيا كالصيف لمخبراء لمعمؿ 
حكؿ طرؽ تنفيذ المشركع. 
كسكؼ تعّد المجمكعة األساسية 
المشتركة خارطة طريؽ مشتركة 

تبيف األنشطة  كالتي سكؼ

كالسيما لتنفيذ 
مشركع 
ر القطا

العالي 
 السرعة 

الترتيبات لعقد 
االجتماعات 

لمشتركة مع ا
السمطات 

الصينية ذات 
الصمة حكؿ تنفيذ 
مشركع القطار 
 العالي السرعة.
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

المفصمة كمسؤكليات أصحاب 
قديـ المصمحة. كسكؼ يتـ ت

خارطة الطريؽ بعد ذلؾ إلى 
 مؤتمر االتحاد العتمادىا.

 

الشبكة اإللكترونية  .3
 األفريقية

تـ تقييـ الميزانية المطمكبة 
في إطار الميزانية اإلطارية  
لبلتحاد األفريقي لعاـ 

 لبحثيا كاعتمادىا 2016

 سد إنجا الكبير .4

الميزانية المطمكبة تـ تقييـ 
إلعداد إطار تنظيمي قارم 
مكاءـ ألنشطة المرحمة األكلى 
كالتي يتـ القياـ بيا مف مايك 

 2015إلى نياية ديسمبر 
)تقييـ األطر التنظيمية اإلقميمية 
الحالية، مقترح حكؿ اإلطار 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

 التنظيمي القارم المكاءـ(.
سكؼ يتـ تقدير ميزانية المرحمة 

كر تحديد الفجكات الثانية ف
كأفضؿ الممارسات كالتكصيات 

 في المرحمة.
تمت معالجة قضية الدكؿ  (3)

غير الساحمية كالدكؿ 
الجزرية الصغيرة كستظؿ 

رصد لضماف خاضعة لم
الشمكلية. كقد تـ كضع 

 سنكاتمالخطة التنفيذية ل
األكلى بالتشاكر مع  العشر

كافة الدكؿ األعضاء 
كالمجمكعات االقتصادية 

 ة.اإلقميمي
تـ كضع استراتيجية تمكيؿ  (4)

شاممة في إطار الخطة 
التنفيذية لمسنكات العشر 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

األكلى لتعبئة المكارد 
محميان، مع مراعاة الدكر 
الذم يضطمع بو الشركاء 
الدكليكف. كتيدؼ إلى فتح 
كتسييؿ األسكاؽ المالية 
األفريقية لتكفير قنكات يتـ 

 تمرير األمكاؿ عبرىا.
تـ إجراء دراسة لتحديد  (5)

احتياجات القدرات 
كالميارات المتكفرة لتنفيذ 
ىذه المبادرة. كتـ بدء 
استشارة لمدراسة حكؿ تقييـ 
القدرات ألجيزة االتحاد 
األفريقي كالمجمكعات 
 االقتصادية اإلقميمية أكالن. 

9  EX.CL/Dec.856(XXVI)  

بشأن تنفيذ  مقرر
المقررات السابقة 
لممجمس التنفيذي 

مف المفكضية تقديـ اآلثار  يطمب
تعييف خبير  عمىالمالية المترتبة 

استشارم إلجراء دراسة حكؿ كضع 

سوف ٌتم تنفٌذ عمل االستشارة 
. وسوف ٌتم 2016تحت مٌزانٌة 

صٌاغة االختصاصات وشروط 
االختٌار قبل نهاٌة السنة المالٌة 

2015  . 

 
مكتب  

األمٌن العام 
  للمفوضٌة

 ٌنفذ  بعد مل
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

تنفيذ كافة المقررات التي تـ اتخاذىا  مؤتمروال
خبلؿ السنكات العشر الماضية مف 
أجؿ تقديـ تكصيات مناسبة في ىذا 

  الشأف

10 

 

 

EX.CL/Dec.857(XXVI)  

 تمرات الوزارية لالتحاد األفريقيبشأن تقارير المؤ  مقرر
  

   

بخصوص  
االجتماع األول 
لوزراء الصحة 

األفريقيين الذي 
ة نظمته مفوضي

 االتحاد األفريقي

باالشتراك مع 
منظمة الصحة 

  العالمية

 
 
 

مف المفكضية، كككالة  يطمب
التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد كمنظمة 
الصحة العالمية بالتعاكف مع 
أصحاب المصمحة اآلخريف القياـ 

  بما يمي:

 

تحديد نطاؽ األدكية أك  (1
المنتجات الطبية التي يغطييا 

 ية؛عمؿ ككالة األدكية األفريق

تحديد الطرؽ المفصمة،  (2
كاإلطار المؤسسي كاآلثار 
القانكنية كالمالية إلنشاء 

عقد االجتماع األول لفرٌق مهام 
فً أدٌس الوكالة األفرٌقٌة لألدوٌة 
 26و 25أبابا، إثٌوبٌا فً ٌومً 

. وتشمل نتائج 2014نوفمبر 
 االجتماع ما ٌلً:

، استعراض الوضع الراهن -
، واللقاحات والتدخالت الجدٌدة

العالجٌة واللقاحات المرشحة 
فً طرٌق مكافحة مرض 
فٌروس اإلٌبوال. الطرٌق 
التنظٌمً فً السٌاق األفرٌقً 

 ومواءمة الُنهج.

مراجعة مقرر لواندا بشأن  -
 لألدوٌة، وكالة األفرٌقٌةال
 المعالم الرئٌسٌة نحو إنشائها.و

مراجعة اختصاصات فرٌق  -
سٌر إنشاء الوكالة العمل لتٌ

العقبة الرئٌسٌة 
تنفٌذ هذا فً 

المشروع هً 
تلك المتعلقة 
بالمٌزانٌة. وثمة 
حاجة إلى وضع 
اإلطار القانونً 

والمؤسسً 
ألعمال وخطة ا

والتً تتطلب 
 جمٌعها التموٌل. 

التباحث مع 
الشركاء 

الممولٌن لتبعئة 
الموارد. وقد تم 

التوجه إلى 
مؤسسة بٌل 

ومٌلٌندا جٌتس 
واالتحاد 

األوروبً. ومع 
ذلك ثمة حاجة 

إلى ضمان 
مساهمة الدول 

األعضاء بموارد 
لدعم الوكالة 

األفرٌقٌة 
 لألدوٌة. 

إدارة الشؤون 
، االجتماعٌة

لة تخطٌط وكا
 وتنسٌق النٌباد

 تـ تنفيذه جزئيان 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

 األفرٌقٌة لألدوٌة. ككالة األدكية األفريقية؛

ع سنوات وضع خطة عمل أرب -
( لفرٌق 20150-2018)

 .المهام

تعمل مفوضٌة االتحاد  -
وكالة النٌباد واألفرٌقً، 

ومنظمة الصحة العالمٌة كأمانة 
. ٌتم مهاممشتركة لفرٌق ال

إنشاء فرٌق المشروع تحت 
األمانة إلدماج عمل فرٌق 

 المهام.

 
جتماعات تشاورٌة تم عقد أربعة ا

إقلٌمٌة حول عملٌة اعتماد القانون 
النموذجً لالتحاد األفرٌقً حول 
نظام المنتجات الطبٌة والذي ٌٌسر 

 عمل الوكالة األفرٌقٌة لألدوٌة.

   
   

تقرير بخصوص 
العادية الدورة 

الرابعة لمؤتمر 
 االتحاد األفريقي
لوزراء التنمية 

مف المفكضية، بالتعاكف مع  يطمب
الدكؿ األعضاء، اتخاذ التدابير 
البلزمة مف أجؿ التنفيذ الفعاؿ 

يقيا إلطار السياسة االجتماعية ألفر 
كخطة عمؿ االتحاد األفريقي 

قامت إدارة الشؤكف االجتماعية 
مجمكعتيف اقتصاديتيف بزيارة 

( ىما جماعة شرؽ 2إقميميتيف )
أفريقيا كمجمكعة تنمية الجنكب 

حتى اآلف لتقييـ أحكاميما  األفريقي

يظؿ تمكيؿ 
شطة لمعالجة األن

مسائؿ الفئات 
المستضعفة 
تحديان يشكؿ 

مكاصمة التباحث 
مع الشركاء: 
محاكلة إقناع 
المجنة الفرعية 
لمشؤكف المالية 

إدارة الشؤكف 
 االجتماعية

 4جزئيا في فترة 
 أشير 



EX.CL/901 (XXVII) REV.1 

Page 31 

  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

القانكنية كبرامجيما لدعـ تنفيذ إطار  الخاصة باألسرة االجتماعية
ـ السياسة االجتماعية. كسكؼ يت

مناقشة نكاتج ىذه التقييمات مف قبؿ 
المجنة الفنية المتخصصة المعنية 
بالتنمية االجتماعية كالعمؿ كالعمالة 

عند يتـ أيضان  2015في أبريؿ 
بحث منظكمة االتحاد األفريقي 
لئلعاقة، كسياسة كمؤشرات أداء 
خطة العمؿ حكؿ الشيخكخة 

   كاألطفاؿ كاألسرة في أفريقيا.

رئيسيان إذ أف 
الشركاء ليسكا 
حريصيف عمى 

 مساعدتيـ. 

كاإلدارية التابعة 
لمجنة الممثميف 

الدائميف 
لتخصيص 

ميزانية لمفئات 
المستضعفة 

 الدكؿمف  ؿيتمك ب
 األعضاء 

الدورة بشأن 
السادسة العادية 

لوزراء االتحاد 
 األفريقي

المسؤولين عن 
 تلمخدراامكافحة 

 :مفكضية ما يميالمف يطمب 

المشاكرات،  تيسير (1)
االرتباطات بشأف اتخاذ مكقؼ ك 

 2016خبلؿ دكرة رؾ تمش
ـ لمجمعية العامة لؤلم الخاصة
 مكافحة المخدرات؛حكؿ المتحدة 

إجراء دراسات مستقمة عف  (2)
تيريب بيف السمسمة المترابطة 

 

بدأت المشاكرات مع المجمكعة  (1
األفريقية في فيينا ككذلؾ مع 

كالشركاء.  77مجمكعة الػ
كسكؼ يتـ استكماليا كبحثيا 
العتمادىا خبلؿ اجتماع لجنة 

مـ المتحدة لمكافحة األ
 18إلى  8المخدرات، مف 

 مارس في فيينا، النمسا.

النقص يؤدم 
العاـ في الخبرة 
المتخصصة في 
ىذه المجاالت 
في أفريقيا إلى 
إدامة االعتماد 

 عمى الشركاء 

تيسير كمكاصمة 
بناء القدرات 

أيضان عمى النحك 
الذم تنص عميو 

خطة عمؿ 
 االتحاد األفريقي 

إدارة الشؤون 
 االجتماعٌة

 

جزئيان خبلؿ فترة 
 أشير 4
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

المخدرات كالجريمة المنظمة 
كآثارىما عمى السمـ كاألمف، 
كالصحة العامة، كالتنمية 

 أفريقيا؛ أقاليـاالجتماعية في كؿ 

عقد الدكرة األكلى لمجنة  (3)
الصحة،  حكؿالفنية المتخصصة 

 ، فيحة المخدراتكالسكاف كمكاف
 2015أديس أبابا، إثيكبيا في 

لمتابعة تنفيذ نتائج المؤتمر، 
في ىذا الشأف إلى تقرير  تقديـك 
 .لمجمس التنفيذما

 

تـ إجراء مشاكرات مع    (2
الكاليات المتحدة كاالتحاد 
األكركبي كسائر السركاء 
لممساعدة في ىذه الدراسات 
ليبحثيا مجمس السمـ كاألمف 

ال فترة خبلؿ لبلتحاد األفريقي 
. كفي ىذا 2015تتجاكز عاـ 

المفكضية الصدد، استكممت 
اختصاصات أخصائي عمـ 
األكبئة كالذم سيككف مقره في 

اعتباران مف أكتكبر المفكضية 
لممساعدة في إنشاء  2015

شبكات عمـ األكبئة لمعالجة 
 التحديات المتصمة.

سكؼ تعقد الدكرة األكلى لمجنة  (3
الفنية المتخصصة لمصحة 
كالسكاف كمكافحة المخدرات في 

الفترة  أديس أبابا، إثيكبيا، خبلؿ
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

أبريؿ  17إلى  13مف 
2015.  

بخصوص 
 األولجتماع اال

لمجنة الفنية 
 المتخصصة

مشباب والثقافة ل
 والرياضة

  مف المفكضية ما يمي:يطمب 

إرساؿ قكاعد اإلجراءات  (1
لمجاف الفنية المنقحة 
مشباب كالثقافة لالمتخصصة 

 إلى الدكؿ األعضاء؛ كالرياضة
ضماف تنفيذ كافة  (2

 التكصيات

استكماؿ كثائؽ ما بعد الدكرة  ـت
كلى لمجنة الفنية المتخصصة األ

لمشباب كالثقافة كالرياضة كترجمتيا 
غير أنيا لـ تكزع بعُد عمى الدكؿ 

 األعضاء
 كيجرم تنفيذ التكصيات كالسيما

اتحاد الجكانب المتصمة ب .1
كدكره في الشباب األفريقي 

 النيكض بالشباب األفريقي

تعزيز إطار المتطكعيف  .2
الشباب عمى األصعدة 

إلى البرامج  القارية كتكسيعو
 اإلقميمية كالكطنية

تنفيذ استراتيجية التعميـ  .3
 كالتدريب الفني كالميني

 

 
ُيطمب عقد 
اجتماع تنسيقي 
بيف اإلدارات 

 المعنية
 

ثمة حاجة إلى 
عقد اجتماع ىيئة 

 المكتب 
 

 عدـ التمكيؿ
 
 
 
 
 

 

تنظيـ اجتماع 
ىيئة المكتب 

كتكزيع الكثائؽ 
الدكائر ذات  في

 الصمة

 

 

العمؿ مع مكتب 
المستشار 

القانكني لمراجعة 
قكاعد إجراءات 
المجنة الفنية 
المتخصصة 

لمشباب كالثقافة 

 

إدارة 
الموارد 
البشرٌة 
والعلم 

والتكنولوجٌا
إدارة / 
شؤون ال

  االجتماعٌة

 

 تم تنفٌذه جزئٌاً 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

يجرم إدماج مدخبلت  -1
المجنة الفنية المتخصصة 
لمشباب كالثقافة كالرياضة 
في الكثيقة مف قبؿ مكتب 
المستشار القانكني كسكؼ 
يتـ بحثو لممصادقة عميو 
مف قبؿ اجتماع المجنة 

دؿ الفنية المتخصصة لمع
كالشؤكف القانكنية كالمقرر 

. 2015عقده في مايك 
كسكؼ يتـ إحالة القكاعد 
المنقحة عند المصادقة 
 عمييا إلى الدكؿ األعضاء.

استكممت إدارة الشؤكف  -2
االجتماعية اختصاصات 
كضع القانكف النمكذجي 
حكؿ مكافحة االتجار غير 
المشركع في السمع الثقافية. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كالرياضة كفقان 
لتكصيات المجنة 

األكلى الدكرة 
لمفنية 

المتخصصة 
لمشباب كالثقافة 

 كالرياضة.

سكؼ ُيعقد 
االجتماع األكؿ 
لفريؽ العمؿ في 

 .2015أبريؿ 

 

خطابات تذكيرية 
مستمرة إلى 

 الدكؿ األعضاء

 

تصر البمداف 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

كيجرم تشكيؿ فريؽ عمؿ 
مف الخبراء القانكنييف يتألؼ 

كالثقافييف كالمستشار 
القانكني كمكظؼ الشؤكف 
االجتماعية ككذلؾ نكاب 
البرلماف األفريقي لكضع 
مشركع القانكف النمكذجي 
حكؿ مكافحة االتجار غير 
 المشركع في السمع الثقافية.

تـ إرساؿ خطابات تذكيرية  -3
إلى كزراء الرياضة لتيسير 

 دفع المتأخرات
ذكرات شفكية تـ إرساؿ م -4

تذكيرية إلى سفارات الدكؿ 
 األعضاء

عقد االجتماع األكؿ لرؤساء 
البعثة في الككنغك برازافيؿ 

 27إلى  24خبلؿ الفترة مف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بطء االستجابة 
مف الدكؿ 

 األعضاء
بطء االستجابة 
مف الدكؿ 

 األعضاء
 
 

المضيفة لؤللعاب 
األفريقية عمى 

ضركرة الدفع قبؿ 
المشاركة في 

األلعاب األفريقية 
2015. 

ُيحث البمد 
المضيؼ 

ؤللعاب األفريقية ل
عمى كفالة نجاح 
األلعاب األفريقية 

2015. 

 

يتـ إرساؿ 
خطابات تذكيرية 
إلى جميع الدكؿ 
األعضاء التي 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

 .2015فبراير 
 

االجتماع الثاني المشترؾ ُعقد 
 بيف مفكضية االتحاد األفريقي/
رابطة االتحادات الرياضية 
األفريقية/ رابطة المجاف 

 لكطنية األفريقية.األكليمبية ا
 

تـ إرساؿ كثائؽ العطاءات 
الرسمية إلى الدكؿ األعضاء 

 الراغبة
يجرم االتصاؿ مع السفارات 

 ذات الصمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

قدمت طمبات 
 عطاءاتيا 

 

 

 

 

 

 
 

يجرم إدراج مدخبلت  (1  
األكؿ لمجنة الفنية االجتماع 

المتخصصة لمشباب 
كالثقافة كالرياضة حكؿ 

العمؿ مع مكتب  
 المستشار

القانكني لمراجعة 
مشركع قكاعد 
إجراءات المجنة 

إدارة المكارد 
البشرية 
كالعمـ 

 كالتكنكلكجيا

إدارة الشؤكف 

 جزئيان تـ 

يتـ استكمالو 
فترة أربعة خبلؿ 
 أشير
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

قكاعد اإلجراءات المنقحة 
لمجنة الفنية المتخصصة 
لمشباب كالثقافة كالرياضة 
في الكثيقة مف قبؿ مكتب 
المستشار القانكني كيتـ 
بحثيا لممصادقة عمييا مف 
قبؿ اجتماع المجنة الفنية 
المتخصصة لمعدؿ كالشؤكف 

كالمقرر عقده في القانكنية 
. كسكؼ يتـ 2015مايك 

إرساؿ قكاعد اإلجراءات 
المنقحة عند المصادقة 
 عمييا إلى الدكؿ األعضاء.

استكممت إدارة الشؤكف االجتماعية 
ختصاصات لكضع القانكف الا

النمكذجي  حكؿ مكافحة االتجار 

الفنية 
لمتخصصة ا

لمشباب كالثقافة 
كالرياضة كفقان 

لتكصيات 
االجتماع األكؿ 
لمجنة الفنية 

المتخصصة 
لمشباب كالثقافة 

 كالرياضة.
 
 

سكؼ ُيعقد 
االجتماع األكؿ 
لفريؽ العمؿ في 

 2015أبريؿ 

  االجتماعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 % 20تـ بنسبة 

سيختتـ في عاـ 
2017 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

غير المشركع في السمع الثقافية. 
كيجرم تشكيؿ فريؽ العمؿ المؤلؼ 

براء القانكنييف كالثقافييف، مف الخ
كالمستشار القانكني كمكظؼ 
الشؤكف االجتماعية ككذلؾ نكاب 
البرلماف األفريقي لصياغة مشركع 
القانكف النمكذجي حكؿ مكافحة 
االتجار غير المشركع في السمع 

 الثقافية.

الدورة بخصوص 
التاسعة العادية 

لمؤتمر االتحاد 
األفريقي لوزراء 

 التجارة

 دكرةعقد  مف المفكضيةيطمب 
 الكبار المسؤكليف، يسبقيكرسة م

 لمنظر فيخبراء التجارة، لاجتماع 
 ككضعالتحضيرية  مسائؿجميع ال

إطبلؽ نحك  ة طريؽخارط
منطقة التجارة الحرة  مفاكضات

القارية لبحثيا مف قبؿ كزراء 
 التجارة؛

االجتماع المكرس لمخبراء ككبار 
المسؤكليف يميو فكران  اجتماع كزراء 

مايك  15-8التجارة األفريقييف )
( مف أجؿ دراسة مشاريع 2015

الكثائؽ كخارطة الطريؽ نحك 
 اإلطبلؽ كما بعد ذلؾ.

عبئة تجرم ت
المكارد 

لمفاكضات 
منطقة التجارة 

 الحرة القارية

 عقديجرم 
االجتماع كفؽ 
 الجدكؿ الزمني

التجارة 
 والصناعة

 تـ تنفيذه بالكامؿ

 تـ تنفيذه جزئيان إدارة البنية تقـك المجنة الفنية لـ يتـ اعتماد تـ كضع معايير كقكاعد الطرؽ المفكضية كمؤسسات  مفيطمب 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

جكدة في أفريقيا لمالبنية التحتية 
مجكدة في لتقييـ حالة البنية التحتية 

عداد خطة استراتيجية  القارة كا 
لجكدة ا ذات بنية التحتيةال لتطكير

 2015نياية بفي أفريقيا  

لشبكة الطرؽ الرئيسية العابرة 
ألفريقيا ككذلؾ الميثاؽ األفريقي 

كاعتمادىا مف قبؿ لسبلمة الطرؽ 
مؤتمر كزراء التجارة األفريقييف 

االتفاقية الحككمية كتمت إجازة 
المشتركة المتصمة بشأف معايير 
كقكاعد الطرؽ لشبكة الطرؽ 

مف قبؿ  الرئيسية العابرة ألفريقيا
المجمس التنفيذم بمكجب المقرر 

EX.CL/Dec 826 (XXV)  
  

الميثاؽ األفريقي 
لسبلمة الطرؽ 

 بعُد. 

المتخصصة 
لمشؤكف القانكنية 
ببحث كاعتماد 

الميثاؽ األفريقي 
لسبلمة الطرؽ 

زتو مف قبؿ إجا
قبؿ المجمس 

 التنفيذم

التحتية 
كالطاقة/ 
التجارة 

 كالصناعة

المؤتمر بخصوص 
وزراء لمالسابع 

األفريقيين 
المسؤولين عن 

  التكامل

 
 
 
 
 
 

  :مفكضيةالمف  يطمب

ستراتيجية لمتكاصؿ اكضع  (1
بغية تعريؼ الجميكر ببرنامج 

التحتية في تطكير البنية 
أفريقيا كتحديد مشاريع البنية 
التحتية الخاصة بالبمداف غير 

 الساحمية كالجزرية؛

تـ كضع استراتيجية اتصاؿ  (1)
تـ إنشاء شبكة االتصاؿ ك 

لبرنامج تطكير البنية 
ة في أفريقيا كالتي التحتي

تتألؼ مف خبراء مف 
مفكضية االتحاد األفريقي 
كالبنؾ األفريقي لمتنمية 
كككالة التخطيط كالتنسيؽ 

عدـ كفاية 
الميزانية 

 المخصصة 
 

تأخر الدكؿ 
األعضاء في 

 تنفيذ المقررات 

تكسيع  (1)
الشبكة إلى 

الخبراء 
 الكطنييف

جرد  (2)
الفعاليات 
التركيجية 
المحتممة 

بنٌة إدارة ال
 التحتٌة والطاقة 

 تـ تنفيذه جزئيان 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تقييـ تنفيذ برنامج تطكير  (2
البنية التحتية في أفريقيا 
لمعالجة أسباب الفجكة القائمة 
بيف مقررات السياسة كتنفيذىا، 
كما يتجمى ذلؾ في قمة ك/أك 
انعداـ االمتثاؿ لمقكاعد 

كينبغي أف يفضي المشتركة. 
ىذا النشاط إلى تحديد 
اإلجراءات التصحيحية 

 الممكنة؛
العمؿ بشكؿ كثيؽ مع  (3

أصحاب المصمحة ذكم 
الصمة لتطكير مشركع البنية 
التحتية الخاص بالبمداف غير 

 الساحمية كالبمداف الجزرية.

لمنيباد كالمجمكعات 
 االقتصادية اإلقميمية؛

تـ اعتماد خطة عمؿ  (2)
 االتصاؿ؛

 
ال يزاؿ يتعيف تنفيذ إدماج برنامج 
تطكير البنية التحتية في أفريقيا في 

الكطنية كاإلقميمية األكلكيات 
كمساىمات الدكؿ األعضاء إلعداد 

  المشاريع التي يقررىا المؤتمر.

عمى 
األصعدة 
الكطنية 
 كاإلقميمية

كضع برامج  (3)
كطنية حكؿ 

التكامؿ 
 اإلقميمي

 

تقـك الدكؿ 
األعضاء بتنفيذ 

المقررات 
 المتصمة

مف المفكضية كلجنة األمـ يطمب 
المتحدة االقتصادية ألفريقيا إجراء 

ائمة الرئيسية لممؤشرات الق -
 البيانات الكصفية؛تحددىا 

المجمكعات  تدريب بمداف  -

عدـ األمكاؿ لعدـ 
تخصيص أم 
ميزانية لمنشاط. 

تخصيص مكارد 
لمتمكيف مف 

التدريب كجمع 

إدارة الشؤكف 
 االقتصادية 

 تـ تنفيذه جزئيان 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

مع الدكؿ مكثفة مشاكرات 
كمعايير األعضاء حكؿ مؤشرات 

 لتكامؿ اإلقميمي؛ ا

االقتصادية اإلقميمية التالية 
كىي اإليجاد، المجنة 
االقتصادية ألفريقيا، سادؾ 

 كالككميسا

تديب الممرات كالمجمكعات  -
االقتصادية اإلقميمية لمؤسسات 
المجمكعات االقتصادية 

 ا.اإلقميمية لشرؽ ككسط أفريقي

 
جمع البيانات لجميع تـ بدء  

 البمداف كالمؤسسات المدّربة.

-  

يتكلى البنؾ 
األفريقي لمتنمية 
بتمكيؿ النشاط 
كقدمت مفكضية 
االتحاد األفريقي 
 قاعة االجتماع 

البيانات كتعميـ 
تحميبلت 

اس اإليكك 
كاإليكاس كاتحاد 
المغرب العربي، 
كالدكؿ األعضاء 

 فييا كالممرات

   
   

بشأن تقرير الدورة 
العادية االستثنائية 

األولى لموزراء 
المسؤولين عن 

تنمية الموارد 
المعدنية عن 

 مب مف المفكضيةيط
 التعجيؿ بإنشاء المركز (1 

المعدنية  لتنمية المكارد األفريقي
تابعة " كالة متخصصةكك"

مف أجؿ لبلتحاد األفريقي 
الدكؿ  حصكؿضماف 

تعتبر القيكد  العممية جارية 
المالية ىي 
العقبة الرئيسية؛ 
كمف ثـ تعبئة 
مكارد مف 
الشركاء مف أجؿ 

طمب تمديد 
الستكماؿ 

التقارير كتقديميا 
إلى قمة يناير 

2016 . 

التجارة 
 والصناعة

 لـ ينفذ لقمة يكنيك 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

 إنشاء المركز
 لتنمية األفريقي

 المعدنية الموارد

 إيرادات أفضؿاألعضاء عمى 
تكخي مف المكارد المعدنية ك 

مف قبؿ كؿ مساءلة الشفافية ك ال
شركات التعديف مف 
 ؛كالحككمات

رات مع جراء مشاك إ(2
عات االقتصادية ك جممال

اإلقميمية، كالدكؿ األعضاء 
 حكؿالتعديف  اتكممثمي صناع

ضفاء الطابع الآليات  تمكيؿ كا 
 المركز المؤسسي عمى

 المعدنية المكارد لتنمية األفريقي
تابعة  متخصصة باعتباره ككالة

 لبلتحاد األفريقي

إجراء تقييـ لآلثار القانكنية (3
تفعيؿ كالييكمية كالمالية ل

اليياكؿ المقترحة أعبله كتقديـ 
تقرير عف ذلؾ لتبحثو القمة في 

أف يتقدـ ذلؾ 
 بسرعة 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

 2015يكنيك  

11 EX.CL/Dec.858(XXVI)  

بشأن  مقرر
 مساهمة أفريقيا

ما بعد في إطار 
لمحد  2115عام 

 من خطر الكوارث

مف المفكضية تسييؿ يطمب 
مراجعة برنامج العمؿ المكسع لتنفيذ 
االستراتيجية اإلقميمية األفريقية لمحد 
مف خطر الككارث تماشيا مع 

ي القادـ لما بعد اإلطار العالم
لمحد مف خطر الككارث  2015

 فكر اعتماده

تقميؿ تـ اعتماد إطار سندام ل
في  2030-2015أخطار الككارث 

 في سندام، الياباف. 2015مارس 
 

تـ إعداد خارطة طريؽ إلجراء 
استعراض لبرنامج العمؿ المكسع 
لتنفيذ االستراتيجية اإلقميمية 

كفقان  األفريقية لتقميؿ أخطار الككارث 
إلطار سندام لتقميؿ أخطار 

 الككارث.

 
سكؼ يتـ إعداد 
االختصاصات 

لممناقشة البلحقة 
مف صديقيا كت

قبؿ اجتماع فريؽ 
العمؿ األفريقي 

كالذم سكؼ يعقد 
في يكليك 
2015. 

سكؼ يتـ إجراء 
االستعراض 

الفعمي كاستكمالو 
كتقديـ تقرير عنو  

خبلؿ المجنة 
الفنية 

المتخصصة 
نمية لمزراعة كالت

االقتصاد 
الرٌفً 

 والزراعة

 جزئيان تـ تنفيذه 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

الريفية كالمياه 
كالبيئة في أكتكبر 

2015 
 

12  EX.CL/Dec.859(XXVI)  

بشأن مجمس  مقرر
االتحاد األفريقي 

االستشاري 
  لمكافحة الفساد

 مف المفكضية،يطمب 
كمف مجمس االتحاد  (1

األفريقي االستشارم لمكافحة 
السرعة  الفساد القياـ عمى جناح

بإنشاء آلية مناسبة لمتعاكف الفعاؿ 
بيف الييئتيف مف أجؿ حؿ جميع 
المسائؿ العالقة المتصمة بإدارة 
مجمس االتحاد األفريقي 
االستشارم لمكافحة الفساد كرفع 
تقرير عف ذلؾ إلى قمة يكنيك 

 ؛2015
 تعييف أميفالتعجيؿ ب (2

لمجمس االتحاد األفريقي  تنفيذم
فساد االستشارم لمكافحة ال

عقدت بخصكص تنفيذ ىذا المقرر، 
المفكضية اجتماع اإلدارات ذات 
الصمة )مكتب المستشار القانكني، 
عداد الميزانية كالمالية  البرمجة كا 
كالمحاسبة، مكتب المراجعة 

سياسية الداخمية، إدارة الشؤكف ال
كمديرية الشؤكف اإلدارية كتعبئة 

مارس  6المكارد البشرية( في 
مف أجؿ مناقشة  2015

استراتيجيات تنفيذ المقرر المذككر. 
كخبلؿ االجتماع الحظت المفكضية 
أف ثمة حاجة إلى مزيد مف الكقت 

ؽ ذات الصمة مف الستعراض الكثائ
 مناسب.بشكؿ  هتنفيذأجؿ 

 
كفي ىذا الصدد، 

اقترحت 
مفكضية ال

ضركرة تقديـ 
تنفيذ  عف تقرير

ىذا المقرر إلى 
 2016قمة يناير 

لمنظر فيو مف 
قبؿ المجمس 

 التنفيذم.

مكتب 
المستشار 

 القانونً

 جزئيان تـ تنفيذه 



EX.CL/901 (XXVII) REV.1 

Page 45 

  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

إلغاء التعيينات التي تمت كضماف 
تحت إشراؼ األميف التنفيذم 
عادة اإلعبلف  المؤقت السابؽ كا 

الجتذاب المرشحيف  عف الكظائؼ
 ؛ذكم الميارات كالنزاىة البلزمة

الخطكات البلزمة اتخاذ  (3
لتحسيف صكرة مجمس االتحاد 
األفريقي االستشارم لمكافحة 

ع كذلؾ بالتنفيذ الفعاؿ لجمي الفساد
كالتقرير مراجعة التكصيات تقارير 

الطبي النيائي لمخبراء كما بادرت 
إلى ذلؾ الجيات المانحة في 
الككالة السكيدية لمتنمية الدكلية 

 ؛كالمجنة االقتصادية ألفريقيا
اإلجراءات القانكنية  اتخاذ (4

مقر المجمس المناسبة في 
في  االستشارم لمكافحة الفساد،

 المعينيفد ضد األفراأركشا، تنزانيا 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

كفقان لؤلدلة التي تـ الحصكؿ عمييا 
مف خبلؿ التحقيقات الجارية في 

 ؛ىذا الصدد
األفراد الذيف تحمؿ  ضماف (5
 إدانتيـ مف قبؿ محكمة تتم

مختصة العكاقب القانكنية لؤلعماؿ 
كاسترداد األمكاؿ التي قامكا بيا 

المختمسة إذ يككف ذلؾ بمثابة ردع 
آلخريف االتحاد األفريقي اسؤكلي لم

كالتأكيد مجددا عمى التزاـ االتحاد 
األفريقي بمكافحة الفساد في 

؛ أفريقيا  ;بحـز
13  EX.CL/Dec.864(XXVI)  

 تقريرال بشأن مقرر
سابع والثالثين ال

 نشطةأل 
األفريقية  المجنة

حقوق اإلنسان ل
 والشعوب

تعييف باإلسراع عمى لمجنة ا يحث
المكظفيف لشغؿ الكظائؼ الشاغرة 
داخؿ المجنة األفريقية لحقكؽ 
اإلنساف كالشعكب؛ في حدكد 

 الميزانية المتاحة

  
الشؤون مدٌرٌة  

اإلدارٌة 
والموارد 

 البشرٌة

ال يكجد رد مف 
 اإلدارات المعنية 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

14 
 
 
 
 
 
 
 
  

EX.CL/Dec.866(XXVI) 

بشأن التقرير  مقرر
فوضية السنوي لمم

 2114لسنة 

مف المفكضية إعطاء  يطمب
تعبئة المكارد تي مسأللاألكلكية 

كمصادر التمكيؿ البديمة خبلؿ 
باعتبارىما كسيمة لضماف  2015

تمكيؿ قابؿ لمتنبؤ بو كمستداـ 
 ؛لممنظمة

  
مكتب رئٌس  

 المفوضٌة
ال يكجد رد مف 
 المكتب المعني 

 :المفكضية إلىيدعو 
بلزمة، اتخاذ اإلجراءات ال  (1

بالتعاكف مع أصحاب 
المصمحة ذكم الصمة، 
لضماف التفعيؿ الكامؿ 
 لممعيد اإلفريقي لمتحكالت

أف تدرج في جدكؿ أعماؿ  (2
السياسة بندا صنع أجيزة 

حكؿ المحكمة  مستقبل 
 الجنائية الدكلية

تقديـ تقرير عف إحياء  (3
الذكرل السنكية الخمسيف 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطموب رالمقر رقم  الرقم
 

 المعوقات
 

 طريق المضي قدما
 الجهة المسؤولة

منفذ  :مستوى التنفيذ
 كميا، جزئيا، غير منفذ

لتأسيس منظمة الكحدة 
 فريقياألفريقية/االتحاد األ

 

15  EX.CL/Dec.867(XXVI)  

التقرير  بشأن مقرر
مصادر ال عن

تمويل ل البديمة
 التحاد األفريقيا

مف المفكضية تقديـ كافة  يطمب
المساعدات كالمكارد البلزمة لتسييؿ 

 المناقشات بشأف ما كرد أعبله

استكممت المفكضية مقترحات بشأف 
تنفيذ مقرر المؤتمر. كيجرم 

مقترحات مف قبؿ استعراض ال
أعضاء المجنة الكزارية المخصصة 

 المعنية بجدكؿ األنصبة المقدرة.

 
تتفؽ المجنة 

الكزارية 
المخصصة 

لجدكؿ األنصبة 
المقدرة عمى 
مقترحات 

المفكضية قبؿ 
تقديميا إلى 

 المؤتمر 

إدارة الشؤون 
 االقتصادٌة

 تـ تنفيذه جزئيان 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 مقررات المؤتمر –باء 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
 

 المعوقات
 

 طرٌق المضً قدما
الجهة 
 المسؤولة

 :مستوى التنفٌذ
منفذ كلٌا، جزئٌا، 

 غٌر منفذ

1  
  

Assembly/AU/
Dec.353(XVI)    

 بشأن مقرر
إدراج التنوع 

البيولوجي ضمن 
أولويات االتحاد 

 األفريقي

 عمى التدابير التالية:  يوافق
بيكلكجي إدراج التنكع ال (1

ضمف أكلكيات االتحاد 
 األفريقي

تشجيع الدكؿ األعضاء في  (2
االتحاد األفريقي لتصبح 

في جميع اتفاقيات "أطرافان" 
 التنكع البيكلكجي

إلى مفكضية االتحاد  يطمب
األفريقي إدراج التدابير المذككرة 
أعبله في برامجيا كتقديـ تقرير 
عف تنفيذ ىذا المقرر بشكؿ 

  منتظـ.  

ية الدكؿ األعضاء مف تكع تتم
الدبمكماسية حكؿ كسائؿ خبلؿ ال

أىمية التصديؽ المبكر عمى 
ا حكؿ الكصكؿ بركتكككؿ ناجكي

كتقاسـ المنافع )المتعمؽ باتفاقية 
التنكع البيكلكجي(. كحاليان فإف حكالي 

% مف البمداف التي صدقت عمى 45
االتفاقية عالميان ىي بمداف أفريقية 

سي في بدكر أساكالتي اضطمعت 
 12دخكؿ البركتكككؿ حيز النفاذ في 

 .2014أكتكبر 
كقد تـ كضع الخطكط التكجييية 
لبلتحاد األفريقي لتنسيؽ تنفيذ 
بركتكككؿ ناجكيا حكؿ الكصكؿ 
كتقاسـ المنافع، كتـ تقديـ المشركع 
كاعتماده خبلؿ اجتماع المؤتمر 

 الكزارم األفريقي حكؿ البيئة.

فجكة التمكيؿ لمقياـ 
ة في باألنشط

إطار النطاؽ 
األكسع مف التنكع 

البيكلكجي 
)الجكانب التي 
تشمميا االتفاقية 

بشأف التنكع 
البيكلكجي( كفقان 
 لمقرر المؤتمر

التباحث مع 
الشركاء 

كتخصيص 
المكارد البلزمة 

لدعـ الدكؿ 
األعضاء في 
مسائؿ التنكع 

البيكلكجي 
 بطريقة منسقة 

إدارة 
المكارد 
البشرية 
كالعمـ 
كجكالتكنكل

يا/ إدارة 
االقتصاد 
الريفي 
 كالزراعة

تـ تنفيذه 
 جزئيان 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
 

 المعوقات
 

 طرٌق المضً قدما
الجهة 
 المسؤولة

 :مستوى التنفٌذ
منفذ كلٌا، جزئٌا، 

 غٌر منفذ

2 Assembly/AU/
Dec.452(XX) 

 مقرر
إنشاء  بشأن

المرصد األفريقي 
لمعمم 

والتكنولوجيا 
واالبتكار في 

جمهورية غينيا 
 االستوائية

 

إلى المفكضية تقديـ النظاـ  يطمب
األساسي لممرصد األفريقي لمعمـ 

كىيكمو كآثاره كالتكنكلكجيا كاالبتكار 
االقتصادية خبلؿ الدكرة العادية 

المنعقدة في مايك ك المقبمة لممؤتمر 
إلى أجيزة السياسة ذات  2113

 الصمة لبلتحاد األفريقي؛

إعداد مشركع النظاـ األساسي   ـت
لممنظمة األفريقية لمممكية الفكرية  

 2114قمة يكنيك خبلؿ كتقديمو 
حيث صدر بشأنو مقرر لتقديـ 

النظاـ األساسي أيضان إلى مشركع 
المجمس األفريقي لمبحث العممي 

االجتماع المقبؿ خبلؿ كاالبتكار 
لمجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ 

 كالشؤكف القانكنية

تـ تقديـ ي 
مشركع النظاـ 
األساسي إلى 
المجنة الفنية 
المتخصصة 

لمعدؿ كالشؤكف 
القانكنية خبلؿ 

 2115عاـ 

ارد المك 
البشرية 
كالعمـ 
نكلكجكالتك
 يا

 تنفيذه ـت
  جزئيان 

3 Assembly/AU/
Dec.453(XX) 

 مقرر
إنشاء  بشأن

المنظمة 
األفريقية لمممكية 

 الفكرية

 

إلى المفكضية عقد اجتماع  طمبي
جميع أصحاب المصمحة الذيف 
يعالجكف مسألة الممكية الفكرية في 
تنفيذ ىذا المقرر بحمكؿ قمة يناير 

2114 . 

ساسي  إعداد مشركع النظاـ األ ـت
لممنظمة األفريقية لمممكية الفكرية  

 2114كتقديمو خبلؿ قمة يكنيك 
حيث صدر بشأنو مقرر لتقديـ 
مشركع النظاـ األساسي أيضان إلى 
المجمس األفريقي لمبحث العممي 
كاالبتكار خبلؿ االجتماع المقبؿ 
لمجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ 

سكؼ يتـ  
مشركع النظاـ 

ساسي إلى األ
المجنة الفنية 
المتخصصة 

لمعدؿ كالشؤكف 
 القانكنية 

المكارد 
البشرية 
كالعمـ 

كالتكنكلكج
 يا

تـ تنفيذه 
 جزئيان 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
 

 المعوقات
 

 طرٌق المضً قدما
الجهة 
 المسؤولة

 :مستوى التنفٌذ
منفذ كلٌا، جزئٌا، 

 غٌر منفذ

 كالشؤكف القانكنية
4 Assembly/AU/

Dec.462(XX) 

 مقرر
 استضافةبشأن 

التحاد ا معهد
  األفريقي

 لإلحصاء 

مف المفكضية أف تتخذ،  يطمب
بالتعاكف مع الحككمة التكنسية، 

مف أجؿ التأسيس  بلزمةاإلجراءات ال
 الفعمي ليذا المعيد؛

قامت المفكضية بالتعاكف مع 
 الحككمة التكنسية بإعداد كثائؽ عديدة

 خارطة طريؽ إنشاء المعيد 

  استراتيجية الدعكة لتعبئة
 المكارد

  كثيقة حكؿ الترتيب المؤسسي
 كالييكؿ التنظيمي لممعيد

البرنامج اإلحصائي األفريقي 
 يقي لئلحصاءالسنكم لمنظاـ األفر 

سكؼ تقدـ  القيكد المالية
المفكضية ىذه 
الكثائؽ إلى 
الدكرة المقبمة 

لمؤتمر رؤساء 
دكؿ كحككمات 

االتحاد 
 األفريقي 

إدارة الشؤون 
 االقتصادٌة

 

مف المفكضية أف تتخذ،  يطمب
 بالتعاكف مع الحككمة التكنسية،

مف أجؿ  اإلجراءات البلزمة
ى كتقديـ تقرير إل معيدتأسيس ال

قامت المفكضية بالتعاكف مع 
الحككمة التكنسية بإعداد كثائؽ 

 عديدة

سكؼ تقدـ  القيكد المالية
المفكضية 

ىذه الكثائؽ 
إلى الدكرة 

إدارة الشؤون 
 االقتصادٌة
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
 

 المعوقات
 

 طرٌق المضً قدما
الجهة 
 المسؤولة

 :مستوى التنفٌذ
منفذ كلٌا، جزئٌا، 

 غٌر منفذ

 اتفاقية المقر  ؛2114القمة في يناير 

 

المقبمة 
لمؤتمر 

رؤساء دكؿ 
كحككمات 
االتحاد 
 األفريقي 

5 Assembly/AU/
Dec.497(XXII) 

بشأن  مقرر
 استمرارية
الشبكة 

اإللكترونية 
 األفريقية

المفكضية بذؿ جميع مف يطمب 
الجيكد البلزمة لضماف استمرارية 
استغبلؿ الشبكة بعد نياية المساعدة 
اليندية بالتعاكف مع البمد 
المستضيؼ لمحطة محكر الشبكة 
)السنغاؿ( كاليند كالبمداف المشاركة 

 ؛في الشبكة

 تكقيع ـ التفاكض ك ت
اتفاقية مع حككمة اليند 
لتقديـ مساعدتيا الفنية 
لمدة سنتيف )حتى يكنيك 

2116) 

عدـ المكارد 
 المضمكنة

تقكـ المجنة 
الفنية 

المتخصصة 
بتثبيت 

التكصيات 
لتقديميا إلى 

 القمة

إدارة البنٌة 
التحتٌة 
 والطاقة

 لـ ينفذ 

أف ُتِعّد مف المفكضية  يطمب كذلك
عضاء، خبلؿ كتقدـ إلى الدكؿ األ

، خطة عمؿ 2015قمة يناير 

اكتماؿ استراتيجية كخطة  (1)
 عمؿ استدامة الشبكة.

تـ إصدار المقرر 

نظران لعدـ 
المكارد تأخر 
اكتماؿ الدراسة 

تقـك  (1)
المجنة 
الفنية 

ٌة إدارة البن

التحتٌة 

 والطاقة
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
 

 المعوقات
 

 طرٌق المضً قدما
الجهة 
 المسؤولة

 :مستوى التنفٌذ
منفذ كلٌا، جزئٌا، 

 غٌر منفذ

الستمرارية خدمات الشبكة عمى أف 
تضمف الدكؿ األعضاء تكفير 
المكارد الضركرية لممفكضية بغية 

 .تحقيؽ ىذا اليدؼ

Ex.CL/Dec.855 (XXIV)  لتأميف
الميزانية كتنفيذ خطة العمؿ 

تدامة الشبكة اإللكتركنية الس
 األفريقية 

كلـ تعقد المجنة 
الفنية 

المتخصصة في  
 حينيا. 

المتخص
صة 

بتثبيت 
خطة 

العمؿ في 
سبتمبر 
2115 

لتقديميا 
إلى 

القمة.  
تعتمد 

األجيزة 
الميزانية 
البلزمة 

لعاـ 
2116     



EX.CL/901 (XXVII) REV.1 

Page 54 

  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
 

 المعوقات
 

 طرٌق المضً قدما
الجهة 
 المسؤولة

 :مستوى التنفٌذ
منفذ كلٌا، جزئٌا، 

 غٌر منفذ

6 
Assembly/AU/
Dec.524(XXIII) 

بشأن  مقرر
 الدولي صالونال

ختراع لال
 واالبتكار

لعمؿ مع امف المفكضية  يطمب
صبلحيات جميكرية الككنغك إلعداد 

الخاصة بالصالكف مبادرة التنفيذ 
قمة االتحاد  إلىالدكلي كتقديميا 

لبحثيا  2015يناير في األفريقي 
ات البلزمة لتنظيـ كاتخاذ الخطك 

 الدكلي األكؿ صالكفال

لـ يتـ تقديـ اختصاصات مبادرة 
الصالكف الدكلي خبلؿ قمة يناير 

. كلكف تجرم االتصاالت 2115
الرسمية مع جميكرية الككنغك 
 لضماف تقدـ تنفيذ ىذا المقرر. 

التحديات 
اإلدارية في 

تنفيذ ىذا المقرر 
مف جانب 
جميكرية 
 الككنغك

مكاصمة 
عة المتاب

كالعمؿ مع 
جميكرية 
 الككنغك 

إدارة 

الموارد 

البشرٌة 

والعلم 

 والتكنولوجٌا

تـ تنفيذه 
 جزئيان 

7 Assembly/AU/
Dec.534(XXIII) 

بشأن  مقرر
 القرصنة البحرية

إجراء مشاكرات مف المفكضية  طمبي
ك، بالتعاكف جمع حككمة جميكرية تك 

لبحث الطرؽ نييف، فمع الشركاء ال
ذا المؤتمر كتقديـ العممية لتنظيـ ى

الرابعة كالعشريف  دكرتوإلى تقرير 
 2015في يناير 

عقد االجتماع الكزارم حكؿ 
السبلمة كاألمف البحرييف في 

أفريقيا في فيكتكريا، سيشيؿ، في 
 2115فبراير  9ك 8يكمي 

لتبادؿ اآلراء حكؿ السبلمة 
كاألمف البحرييف في القرف 

األفريقي كخميج غينيا، كالجريمة 
ظمة عبر الكطنية، كاالتجار المن

بالبشر كتيريب المياجريف 

يتـ إجراء 
تعديبلت في 
مقرر المؤتمر 
ذم الصمة كي 
يتـ عقد القمة 
المقررة في 
لكمي كقمة 
استثنائية 

 لبلتحاد األفريقي 

عقد اجتماع 
المتابعة 
الكزارم 
الثاني 

الجتماع 
سيشيؿ قبؿ 

 ي.قمة لكم

تعبئة الدعـ 

إدارة السلم 

 واألمن
 لـ ينفذ 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
 

 المعوقات
 

 طرٌق المضً قدما
الجهة 
 المسؤولة

 :مستوى التنفٌذ
منفذ كلٌا، جزئٌا، 

 غٌر منفذ

كاألنشطة الجنائية غير 
المشركعة األخرل، كخصكصان 
 في البحر األبيض المتكسط.

 
االجتماع األكؿ المشترؾ عقد  

بيف مفكضية االتحاد األفريقي 
كفريؽ عمؿ تكجك  في أديس 

إلى  24أبابا، خبلؿ الفترة مف 
إلعداد قمة  2115مارس  27

االتحاد األفريقي حكؿ األمف 
البحرم كالتنمية في أفريقيا في 

نكفمبر  7إلى  2لكمي، مف 
2115. 

الدكلي البلـز 
لنجاح عقد 
 قمة لكمي 

8 
    

Assembly/AU/

Dec.546(XXIV) 
بشأن  مقرر

قضية حسين 

مف المفكضية المتابعة كرفع  يطمب
التقارير عمى نحك منتظـ عف تنفيذ 
مختمؼ مقررات المؤتمر بشأف 

 الرسمي كالتنصيب تعييفال -
قضاة الدائرة االبتدائية ل

 لمدكائر االستثنائية األفريقية؛

 ال ينطبؽ  ال تكجد قيكد 
مكتب 

المستشار 
 القانونً

تـ تنفيذه 
 بالكامؿ 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
 

 المعوقات
 

 طرٌق المضً قدما
الجهة 
 المسؤولة

 :مستوى التنفٌذ
منفذ كلٌا، جزئٌا، 

 غٌر منفذ

استشارية عمى إنشاء آلية  - قضية حسيف ىبرم  هبري
تشاد  الصعيد الكزارم تضـ
 كالسنغاؿ كالمفكضية؛

عقد الدكرتيف العاديتيف  -
السابعة كالثامنة لمجنة تسيير 

 برم.حسيف ىتمكيؿ محاكمة 
  

9  
  

Assembly/AU/

Dec.552(XXIV) 

بشأن  مقرر
البمد  تعيين

المضيف لمجمس 
إدارة الجامعة 

 األفريقية

مف مفكضية االتحاد يطمب 
األفريقي، بالتعاكف مع البمد 
المضيؼ المختار، التعجيؿ 

بتنصيب مجمس اإلدارة كرفع تقرير 
عف ذلؾ إلى المؤتمر خبلؿ قمة 

 يكنيك

 

المفكضية في اتصاالت  شرعت
رسمية مع الحككمة الكاميركنية 

بيدؼ االتفاؽ عمى خارطة 
حددة جداكؿ زمنية مذات طريؽ 

الجامعة إدارة لتنصيب كتفعيؿ 
 األفريقية في الكاميركف. 

عدـ المكارد 
المالية في 
الميزانية 

المعتمدة لعاـ 
لتغطية  2115

التكاليؼ 
المتكقعة أك 
إدارة إعادة نقؿ 
 الجامعة

تخصيص 
المكارد 

المالية في 
إطار 

الميزانية 
اإلضافية 

 2115لعاـ 
لتغطية 

تكاليؼ إعادة 

إدارة الموارد 
البشرٌة 
والعلم 

 والتكنولوجٌا

تـ تنفيذه 
 جزئيان 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
 

 المعوقات
 

 طرٌق المضً قدما
الجهة 
 المسؤولة

 :مستوى التنفٌذ
منفذ كلٌا، جزئٌا، 

 غٌر منفذ

األفريقية مف 
إثيكبيا إلى 

 الكاميركف.   

نشاء  نقؿ كا 
 إدارة الجامعة

10  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assembly/AU/

Dec.553(XXIV) 

بشأن  مقرر
مكافحة انتشار 
مرض فيروس 

 اإليبوال

التكصية  يوافق عمى  (1
بتعجيؿ  عقد المؤتمر 
العالمي حكؿ كباء اإليبكال 

في مبلبك،  2015في 
 غينيا االستكائية،

مف المفكضية  يطمب (2
التكاصؿ مع كافة أصحاب 
المصمحة في ىذا الصدد 
 مف أجؿ تنفيذ ىذا المقرر؛

مف المفكضية تقديـ  يطمب (3
تقارير منتظمة عف كضع كباء 
اإليبكال إلى الدكؿ األعضاء، 
بما في ذلؾ اإلحصائيات ذات 
الصمة ككافة المساىمات التي 
تـ استبلميا إلى جانب 

أعدت إدارة الشؤكف االجتماعية 
ىيمية لممؤتمر العالمي مذكرة مفا

حكؿ كباء اإليبكال في عاـ 
في مبلبك كعقدت  2115

اجتماعان مع البمد المضيؼ 
كالدكؿ األعضاء المتأثرة في 
 6أكائؿ مارس. كخبلؿ الفترة مف 

، قامت 2115أبريؿ  8إلى 
المفكضية بميمة إلى مبلبك 
لمناقشة التكجيو العاـ كعنكاف 

مع البمد  كتاريخ المؤتمر
. كعنكاف المؤتمر ىك: المضيؼ

المؤتمر الدكلي حكؿ مكافحة 

إدارة الشؤون   
ـ تنفيذه ت االجتماعٌة

 جزئيان 
 
 
 
تـ تنفيذه  (2)

 بالكامؿ

 
 

تـ تنفيذه  (3)
 بالكامؿ 

 

 
تـ تنفيذه 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
 

 المعوقات
 

 طرٌق المضً قدما
الجهة 
 المسؤولة

 :مستوى التنفٌذ
منفذ كلٌا، جزئٌا، 

 غٌر منفذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استخداميا؛
مف المفكضية دفع يطمب  (4

دكالر   500،000مبمغ 
أمريكي  لمبمداف المتضررة مف 
اإليبكال )غينيا، ليبيريا 

اليكف( مباشرة حسبما تـ كسير 
 االتفاؽ عميو أصبل؛ 

إبقاء المسألة قيد  ريقر   (5
مف المفكضية  يطمبك ه،نظر 

رفع تقرير عف التقدـ المحرز 
في تنفيذ ىذا المقرر إلى 
الدكرة العادية السابعة 

ف لممجمس التنفيذم يكالعشر 
 نيكفي يك المقرر عقدىا 

2015. 

 21-21أفريقيا ضد اإليبكال، 
 . 2115يكليك 

تقدـ المفكضية إحاطة لمدكؿ 
األعضاء كمجمس السمـ كاألمف 
حكؿ كضع كباء اإليبكال بشكؿ 

 منتظـ.
سددت المفكضية جميع 
المدفكعات لمدكؿ األعضاء 

 المتأثرة. 
 

 بالكامؿ

1.  
11  

Assembly/AU/

Dec.554(XXIV) 

بشأن  مقرر
لممفكضية بالقياـ  يرخ ص .1

لدل لمكارد بحممة تعبئة ا

تنفيذ الكضعت المفكضية خطة 
التدريجي كالتي تؤدم إلى 

طبلؽ المركز األفريقي لمكافحة إ

تكفير المكارد 
المالية لمبدء في 

 .2115عاـ 

يقـك القطاع 
 الخاص

كالشركاء 

إدارة الشؤون 
  االجتماعٌة

تـ تنفيذه 
 جزئيان 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
 

 المعوقات
 

 طرٌق المضً قدما
الجهة 
 المسؤولة

 :مستوى التنفٌذ
منفذ كلٌا، جزئٌا، 

 غٌر منفذ

المؤتمر حول 
إنشاء المركز 

األفريقي 
لمكافحة 

األمراض والوقاية 
 منها

الدكؿ األعضاء كالشركاء 
نمائييف الذيف سبؽ أف اإل

 اىتماميـ كاكتسبكا أبدكا
 خبرات في ىذا المجاؿ،

 ،المفكضيةقياـ  طمبي .2
بالتعاكف الكثيؽ مع فريؽ 

المتعدد الجنسيات،  العمؿ
الترتيبات العممية بتدارس 

 ـ تقريريلتفعيؿ المركز كتقد
إلى قمة يكنيك  عف ذلؾ
2015، 

المجنة الفنية  يطمب من .3
العدؿ  المتخصصة حكؿ

بحث  القانكنية الشؤكفك 
 مركزملالنظاـ األساسي 

مكافحة األمراض األفريقي ل
تقديمو إلى منيا ك كالكقاية 

األمراض كالكقاية منيا بحمكؿ 
عت في كشر  2115منتصؼ 

تعبئة المكارد مف الدكؿ 
األعضاء كالقطاع الخاص 

األفريقي كالشركاء الخارجييف. 
كمف أجؿ ضماف االستدامة 

المالية، تقترح المفكضية إنشاء 
صندكؽ المركز األفريقي 

 لمكافحة األمراض كالكقاية منيا.
 

عقدت المفكضية اجتماع فريؽ 
العمؿ المتعدد الجنسيات في 

 2115 أبريؿ 15ك 14يكمي 
لممساعدة في خطة التنفيذ 

 التدريجي.
 

المكظفكف 
البلزمكف لمبدء 

 2115في عاـ 
 

الحيز كالبنية 
التحتية إلنشاء 

 المركز 

بتعبئة المكارد  
كتكفير 

المعدات 
إلطبلؽ 
المركز 
األفريقي 
لمكافحة 
األمراض 

 كالكقاية منيا 

 
 
 
 

تـ تنفيذه 
 جزئيان 
 
 
 
 

تـ تنفيذه 
 جزئيان 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
 

 المعوقات
 

 طرٌق المضً قدما
الجهة 
 المسؤولة

 :مستوى التنفٌذ
منفذ كلٌا، جزئٌا، 

 غٌر منفذ

سة خامال الدكرة العادية
 لممؤتمر كالعشريف

تعمؿ إدارة الشؤكف االجتماعية 
مع مكتب المستشار القانكني 

ظاـ األساسي الستكماؿ الن
القانكني  لممركز األفريقي 

لمكافحة األمراض كالكقاية منيا 
لتقديمو إلى اجتماع المجنة الفنية 

المتخصصة لمشؤكف 
القانكنية/العدؿ. كلؤلسؼ، ال 

مع المجنة الفنية لمعدؿ تجت
كالشؤكف القانكنية حتى نكفمبر 

. كمف ثـ ال يمكف تقديـ 2115
النظاـ األساسي إلى المؤتمر في 

 . 2115يكنيك 
  

12  
   

Assembly/AU/

Dec.555(XXIV) 

بشأن  مقرر
المفكضية، بالتعاكف مع  مفيطمب 

فريقيا ألالمجنة االقتصادية 
 كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية، 

اكتمؿ ىذا العمؿ لتقديمو إلى 
كزراء التجارة األفريقييف اجتماع 

عقد اجتماع 
المجنة التجارية 

االتجارة  
تـ تنفيذه  والصناعة

 بالكامؿ
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
 

 المعوقات
 

 طرٌق المضً قدما
الجهة 
 المسؤولة

 :مستوى التنفٌذ
منفذ كلٌا، جزئٌا، 

 غٌر منفذ

تقرير المجنة 
التجارية 

 الرفيعةاألفريقية 

المستوى لمسائل 
 التجارة

لقياـ بالعمؿ الفني كالدراسات ا
المطمكبة كالتحضير المسبؽ 
لممفاكضات بما في ذلؾ إعداد 

 مشاريع النصكص التفاكضية

الرفيعة المستكل  في مايك. 
عمى ىكامش 

قمة يكنيك لبحث 
تقرير كزراء 

التجارة 
 األفريقييف

13   Assembly/AU/

Dec.556(XXIV) 

بشأن  مقرر
التزام أفريقيا 

خالل قمة األمم 
ة حول المتحد

المناخ ومؤتمر 
ليما العالمي 
حول تغير 

المناخ )المؤتمر 

مف المفكضية تسييؿ تنفيذ  يطمب
برنامج عمؿ المجنة ككضع آلية 
متابعة كرفع تقارير منتظمة عف 
تنفيذه إلى القمة؛ كيطمب مف 

األفريقي حكؿ البيئة  المؤتمر الكزارم
كأعضاء مجمكعة المفاكضيف 
األفريقييف أخذ برنامج العمؿ في 
االعتبار خبلؿ مفاكضاتيـ 
كالتزاماتيـ مع الشركاء اآلخريف في 
العمميات كالمحافؿ الخاصة بتغير 

 المناخ

تـ كضع آليات بالتعاكف مع 
ككالة تخطيط كتنسيؽ النيباد 
لتيسير تنفيذ بعض عناصر 

عمؿ )مثؿ الشباب، برنامج ال
المرأة(. يتـ القياـ بالمتابعة 

كتقديـ تقارير منتظمة إلى القمة 
كجزء مف تقديـ تقارير المؤتمر 

الكزارم األفريقي حكؿ 
 البيئة/المجنة الفنية المتخصصة

ظمت تعبئة 
مكارد لدعـ ال

التنفيذ تشكؿ 
 تحديان 

مف خبلؿ 
تفعيؿ المقرر 

بشأف 
مصادر 
التمكيؿ 
البديمة، 
أف ينبغي 

تككف الدكؿ 

االقتصاد  

الرٌفً 

 والزراعة

تـ تنفيذه 
 جزئيان 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
 

 المعوقات
 

 طرٌق المضً قدما
الجهة 
 المسؤولة

 :مستوى التنفٌذ
منفذ كلٌا، جزئٌا، 

 غٌر منفذ

العشرون 
لألطراف في 
االتفاقية، 

االجتماع العاشر 
لألطراف في 
 البروتوكول(،

األعضاء 
قادرة عمى 

تمكيؿ البرامج 
ذات األكلكية 

 قرارىا حسب

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assembly/AU/Dec.558(XXIV)  

 البنود التي اقترحتها الدول األعضاء بشأن مقرر
  

   

بشأن إنشاء 
مركز أفريقي 

ا لتكنولوجي
المعمومات في 

 إنجمينا

مف المفكضية كجميكرية تشاد  يطمب
إجراء المشاكرات المناسبة بغية تقييـ 
اآلثار القانكنية كالييكمية كالمالية 
كتقديـ تقرير إلي المؤتمر مف خبلؿ 

 اليياكؿ ذات الصمة

  
إدارة الموارد  

البشرٌة 

والعلم 

 والتكنولوجٌا

ال يكجد رد 
 مف اإلدارة 

ء بشأن إنشا
وحدة لدعم 

الوساطة ومنع 

مف المفكضية القياـ، بالتشاكر يطمب 
مع جميكرية مصر العربية، بتقديـ 
تقرير عف ذلؾ إلى القمة القادمة 

حكؿ عقد مشاكرات مع مصر 
المسألة بغية تقديـ معمكمات 

مستكممة حكؿ عممية التنفيذ إلى 

 

مكاصمة بذؿ 
الجيكد نحك 

تـ تنفيذه  السلم واألمن
 جزئيان 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
 

 المعوقات
 

 طرٌق المضً قدما
الجهة 
 المسؤولة

 :مستوى التنفٌذ
منفذ كلٌا، جزئٌا، 

 غٌر منفذ

 
 
 
 
  

 
 
 
 

 2115القمة في يكنيك    2015المقرر عقدىا في يكنيك  النزاعات
 

عقد حمقة دراسية مف قبؿ 
حكؿ تعزيز الكساطة  المفكضية

 2115مايك  4في أفريقيا في 
لتحديد الخطكات العممية نحك 
تعزيز قدرات االتحاد األفريقي 

كالمجمكعات االقتصادية 
اإلقميمية في مجاؿ الكساطة، 

ككذلؾ المسائؿ المتصمة 
بالتنسيؽ بيف االتحاد األفريقي 

ية كالمجمكعات االقتصاد
 اإلقميمية كمع األمـ المتحدة. 

تعزيز قدرات 
المفكضية 

كالمجمكعات 
االقتصادية 
اإلقميمية في 

مجاؿ 
الكساطة 
كتقكية 

 الشراكات 

بشأن تحويل 
مدرسة التراث 
األفريقي إلى 

يكرية مف المفكضية كمف جميطمب 
بنيف إجراء المشاكرات البلزمة  

اآلثار الييكمية كالمالية تقييـ بيدؼ 

 لـ ينفذ بعدُ 
 

تنظيـ 
اجتماع بيف 

إدارة الموارد 

البشرٌة 

والعلم 

 /والتكنولوجٌا

إدارة الشؤون 

 لـ ينفذ 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
 

 المعوقات
 

 طرٌق المضً قدما
الجهة 
 المسؤولة

 :مستوى التنفٌذ
منفذ كلٌا، جزئٌا، 

 غٌر منفذ

مدرسة ذات 
 توجه إقميمي

كمعايير االستضافة إلى جانب 
التمثيؿ اإلقميمي العادؿ في 
استضافة مؤسسات االتحاد 
األفريقي، كرفع تقرير عف ذلؾ إلى 
المؤتمر مف خبلؿ اليياكؿ ذات 

   الصمة

 المفكضية
كجميكرية 
بنيف حكؿ 

تطكر 
 األحداث 

 االجتماعٌة

بخصوص ثقافة 
السالم في 

 أفريقيا

 مف المفكضية:يطمب 

اتخاذ كافة التدابير، بالتشاكر   (1
مع اليكنسكك كحككمة جميكرية 
أنجكال لمتنظيـ المشترؾ لممنتدل 

في  لمسمـ كاألمف األفريقي
أفريقيا، الذم يعقد كؿ سنتيف 
تحت عنكاف "ممتقى لكاندا" 
كالمقرر عقده في سبتمبر 

 ؛2015
القياـ مع اليكنسكك كحككمة  (2

يجرم بذؿ جيكد مع اليكنيسكك 
لمتكجو إلى أنجكال كالتخطيط 

 لممنتدل لممرحمة التشغيمية لػ"
في أفريقيا، لثقافة السبلـ األفريقي 

 "الذم يعقد كؿ سنتيف
 

فريؽ مف مع ـ االجتماع يظتـ تن
مذكرة السفارة ككت ديفكار لمناقشة 

محتممة كاإلجراءات نحك المفاىيمية ال
تنفيذ المقرر. كقد ُأخطرت الكزارة 
المعنية باإلجراءات المتكقعة مف 

محدكدية الكقت 
كارد البشرية كالم

 ذات الصمة 
 

محدكدية الكقت 
كتكفر المكارد 

 البشرية 
 

تنظيـ 
اجتماع 
ثبلثي 

األطراؼ 
)المفكضية 
كاليكنيسكك 
 كأنجكال( 

المتابعة مع 

إدارة الموارد 

البشرٌة 

والعلم 

 والتكنولوجٌا

تـ تنفيذه 
 ان جزئي

 

 

تـ تنفيذه 
  جزئيان 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
 

 المعوقات
 

 طرٌق المضً قدما
الجهة 
 المسؤولة

 :مستوى التنفٌذ
منفذ كلٌا، جزئٌا، 

 غٌر منفذ

ككت ديفكار باستكشاؼ إمكانية 
 ."إنشاء مدرسة سبلـ

 

ككت ديفكار    جانب ككت ديفكار. 
حكؿ المذكرة 
المفاىيمية 

كتنظيـ 
اجتماع 

تشاكرم مع 
 اليكنسكك

15  Assembly/AU/

Dec.559(XXIV) 

بشأن  مقرر
تقرير مجمس 

السمم واألمن عن 
 أنشطته

ووضع السمم 
واألمن في 

بإعبلف األميف العاـ لؤلمـ رحب ي
، إنشاء 2014المتحدة في نكفمبر 

فريؽ رفيع المستكل الستعراض 
عمميات السبلـ لؤلمـ المتحدة. كفي 

إلى المفكضية  يطمبد، ىذا الصد
حكؿ كضع مكقؼ أفريقي مكحد 
مف  المسألة قيد البحث، العتماده

قبؿ مجمس السمـ كاألمف، قبؿ 

مستقؿ الرفيع سافر الفريؽ ال
المستكل لؤلمـ المتحدة إلى 
إلى  9أديس أبابا في الفترة مف 

، كعقد 2115فبراير  13
مشاكرات كاسعة مع رئيسة 

اإلدارات ذات  المفكضية، كمع
كمع  الصمة في المفكضية

 

التفاعؿ 
المستمر مع 
أجيزة األمـ 
المتحدة ذات 

الصمة 
لتركيج 

تـ تنفيذه  السلم واألمن
 جزئيان 
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
 

 المعوقات
 

 طرٌق المضً قدما
الجهة 
 المسؤولة

 :مستوى التنفٌذ
منفذ كلٌا، جزئٌا، 

 غٌر منفذ

المناقشات التي ستعقد داخؿ أجيزة  أفريقيا
األمـ المتحدة ذات الصمة، باألخذ 
في الحسباف الحاجة إلى مكاصمة 
تعزيز شراكة مبتكرة كاستشرافية بيف 

لمتحدة في االتحاد األفريقي كاألمـ ا
تعزيز السمـ كاألمف كاالستقرار في 

إلى التفاعؿ بيف  تطمعيأفريقيا؛ 
االتحاد األفريقي كالفريؽ كالمقرر 
عقده في أديس أبابا خبلؿ الفترة مف 

 ويطمب، 2015فبراير  13إلى  9
إلى رئيسة المفكضية تقديـ معمكمات 
مستكممة حكؿ ىذه المسألة في 

 . 2015يكنيك 

 مجمس السمـ كاألمف.
 

تـ إعداد المكقؼ األفريقي 
مف قبؿ مجمس  هالمكحد، كاعتماد

تماعو السمـ كاألمف خبلؿ اج
، 2115أبريؿ  31في  513الػ

رسالو إلى األميف العاـ لؤلمـ  كا 
المتحدة لتقديمو بالتالي إلى 

 الفريؽ الرفيع المستكل. 

المكقؼ 
األفريقي 

المكحد حكؿ 
المسألة قيد 

 البحث

16  Assembly/AU/

Dec.561(XXIV) 
 بشأن مقرر

 التقرير عن
 مصادر البديمةال

مف المفكضية تقديـ كافة  يطمب
المساعدات كالمكارد البلزمة لتسييؿ 

 المناقشات بشأف ما كرد أعبله

استكممت المفكضية المقترحات 
حكؿ تنفيذ مقرر المؤتمر. 

كتخضع المشاكرات لبلستعراض 
أعضاء المجنة الكزارم  مف قبؿ

 

تكافؽ المجنة 
الكزارية 

المخصصة 

إدارة الشؤون 

/ االقتصادٌة

البرمجة 

وإعداد 

المٌزانٌة 

والمالٌة 

 والمحاسبة

 تـ تنفيذه 



EX.CL/901 (XXVII) REV.1 

Page 67 

  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
 

 المعوقات
 

 طرٌق المضً قدما
الجهة 
 المسؤولة

 :مستوى التنفٌذ
منفذ كلٌا، جزئٌا، 

 غٌر منفذ

التحاد اتمويل ل
  األفريقي

المخصصة حكؿ جدكؿ 
 األنصبة المقدرة

حكؿ جدكؿ 
تقدير 

األنصبة عمى 
المقترحات 
قبؿ تقديميا 
 إلى المؤتمر 

17   Assembly/AU/

Dec.562(XXIV) 

بشأن  مقرر
موعد ومكان 
انعقاد الدورة 

العادية الخامسة 
 والعشرين

االتحاد  لمؤتمر
األفريقي في 

مف المفكضية، بالتشاكر يطمب 
الكثيؽ مع جميكرية جنكب أفريقيا، 
اتخاذ جميع الترتيبات البلزمة لعقد 
ببلغ الدكؿ األعضاء  ىذه الدكرة كا 

 بذلؾ في أسرع كقت ممكف

مشاكرات مع جنكب تـ عقد 
أفريقيا، كتـ تحديد مكاف انعقاد 
رساؿ ذلؾ إلى كافة  المؤتمر كا 

 الدكؿ األعضاء. 

 
مكتب األمٌن  

العام 

 للمفوضٌة

تـ تنفيذه 
 تمامان 
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
 

 المعوقات
 

 طرٌق المضً قدما
الجهة 
 المسؤولة

 :مستوى التنفٌذ
منفذ كلٌا، جزئٌا، 

 غٌر منفذ

 2115يونيو 

18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assembly/AU/

Dec.565(XXIV) 
بشأن  مقرر

تقرير المفوضية 
ة جندإعداد أعن 

التحاد ل 2163
 ،األفريقي

وتقرير لجنة 
المتابعة الوزارية 
حول خموة بحر 

 دار

 

 :المفكضية مفيطمب 
تكثيؼ اإلجراءات الرامية إلى  (1

التركيج ألجندة الػخمسيف سنة 
 القارية؛

 

استكماؿ جميع المشاكرات  (2
البلزمة حكؿ خطة التنفيذ 

 2063األكلى ألجندة  العشرية
 بغية تقديميا إلى اجتماعات

ألجيزة صنع  2015يكنيك 
 السياسة لبلتحاد األفريقي؛

تقديـ خرائط طريؽ مفصمة  (3
فيذ كؿ مف المشاريع نلت

لبحثيا مف قبؿ أجيزة الرئيسية 
السياسة لبلتحاد صنع 

 2015األفريقي في يكنيك 
قضايا  إدراجضماف  (4

الدكؿ األفريقية  كاىتمامات

تـ استكماؿ استراتيجية  (1)
االتصاؿ، بإعداد منتجات 
تركيجية دكرية، كتكعية 

إعبلمية كغيرىا مف أنشطة 
الدعكة، بما في ذلؾ عقد 

جراء مقاببلت  حمقات نقاش كا 
 مع كسائؿ اإلعبلـ المحمية

تـ عقد مشاكرات مع خبراء  (2)
التخطيط مف الدكؿ 

األعضاء كالمجمكعات 
نة االقتصادية اإلقميمية كالمج
الفنية المتخصصة لممالية 
كالشؤكف النقدية كالتخطيط 
االقتصادم كخبراء القطاع، 

تتـ معظـ  (1)
األنشطة 

حسب الجدكؿ 
الزمني، ما 

الدراسة  عدا
حكؿ ضركرة 
القدرات كالتي 
يككف تركيزىا 

محدكدان 
بتحديد أدكار 
كمسؤكليات 

جميع الجيات 
 المنفذة

 
القيكد المالية نظرا 

األنشطة تمكيؿ ل

تعتبر ىذه 
كثيقة حية. 
كنتيجة لذلؾ 
سكؼ تستمر 
المشاكرات 
مع التأكيد 

عمى مساعدة 
الدكؿ 

األعضاء 
الجاىزة 

إلدماجيا في 
القكانيف 

التخطٌط 

االستراتٌج

ي 

للسٌاسات 

د والرص

والتقٌٌم 

وتعبئة 

 الموارد

 

تـ تنفيذه 
 جزئيان 
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
 

 المعوقات
 

 طرٌق المضً قدما
الجهة 
 المسؤولة

 :مستوى التنفٌذ
منفذ كلٌا، جزئٌا، 

 غٌر منفذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

في  الجزرية كغير الساحمية
نمية جميع األطر القارية لمت

السياسية كاالجتماعية كالثقافية 
بما في ذلؾ ضـ  كاالقتصادية

ممثؿ لمدكؿ الجزرية في لجنة 
 ؛بحر دار الكزارية لممتابعة

الدكؿ الجزرية حصكؿ تيسير  (5
في ، بما المكارد المطمكبة عمى

إطار استراتيجية تعبئة ذلؾ 
، ككذلؾ 2063المكارد ألجندة 

بالمناخ المكارد الخاصة 
 2020بحمكؿ عاـ 

كالذيف تمت معالجة 
دراجيا في  مدخبلتيـ كا 

 الكثيقة.

اإلدارات المختصة عقدت  (3)
لممفكضية مشاكرات مع 
أصحاب المصمحة ذكم 

إعداد الصمة لمكاصمة 
 المشاريع الرئيسية.

تمت معالجة مسألة الدكؿ  (4)
مية كالدكؿ غير الساح

الجزرية كسكؼ تظؿ ُترصد 
لضماف الشمكلية. كتـ كضع 

الخطة التنفيذية لمسنكات 
جميع  بمشاكرةالعشر األكلى 

الدكؿ األعضاء في جميع 
المراحؿ، مع التأكيد الخاص 

بشكؿ حصرم مف 
  قبؿ الشركاء. 

 المحمية.

المنتجات  (2)
يجيةالترك 
 ،

االتصاؿ 
اإلعبلمي
، كأنشطة 

الدعكة 
األخرل، 
بما في 

ذلؾ عقد 
حمقات 
نقاش 
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
 

 المعوقات
 

 طرٌق المضً قدما
الجهة 
 المسؤولة

 :مستوى التنفٌذ
منفذ كلٌا، جزئٌا، 

 غٌر منفذ

تمؾ التي ظمت ميمشة عمى 
 في السابؽ.

تـ كضع استراتيجية تمكيؿ  (5)
شاممة في إطار الخطة 
ر التنفيذية لمسنكات العش

األكلى لتعبئة مكارد محميان، 
مع مبلحظة الدكر الذم 

يضطمع بو الشركاء 
الدكليكف. كييدؼ إلى فتح 
كتسييؿ األسكاؽ المالية 

األفريقية لتقديـ سبؿ يتـ مف 
    خبلليا تمرير األمكاؿ.

جراء  كا 
مقاببلت 

مع 
كسائؿ 
اإلعبلـ 
المحمية 
لتكعية 

الجميكر 
العاـ 
حكؿ 
أجندة 
2163 

ثمة حاجة 
إلى إنشاء 
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
 

 المعوقات
 

 طرٌق المضً قدما
الجهة 
 المسؤولة

 :مستوى التنفٌذ
منفذ كلٌا، جزئٌا، 

 غٌر منفذ

آلية تنسيؽ 
مع درجة مف 
االستقبللية 
مف أجؿ 

 إسراع التنفيذ

يصرح بعقد خمكة كزارية  كما  
اقترحتيا المفكضية كلجنة 
المتابعة الكزارية خبلؿ الفترة 
الفاصمة بيف المقمتيف الستثارة 
األفكار حكؿ خطة التنفيذ 

 2063ى ألجنندة العشرية األكل
ككذلؾ المسائؿ األخرل ذات 

المشاريع  الصمة، بما فييا جميع
الرئيسية كتمؾ المتعمقة بالتحكؿ 
الزراعي كالقضاء عمى الفقر 

كذلؾ عقدت الخمكة الكزارية ك 
اجتماع المجمكعات االقتصادية 
 اإلقميمية/البنؾ األفريقي لمتنمية/
لجنة األمـ المتحدة االقتصادية 

 ألفريقيا

 
مكتب  

األميف 
العاـ 

 لممفكضية

تـ تنفيذه 
 تمامان 
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
 

 المعوقات
 

 طرٌق المضً قدما
الجهة 
 المسؤولة

 :مستوى التنفٌذ
منفذ كلٌا، جزئٌا، 

 غٌر منفذ

بغية تقديـ تقرير عف ذلؾ إلى 
القمة القادمة المقرر عقدىا في 

. كفي ىذاالصدد، 2015يكنيك 
يطمب مف المفكضية مكاصمة 
المشاكرات مع المجمكعات اال 
قتصادية اإلقميمية كسائر 
اصحاب المصمحة مف أجؿ 

اإلسيامات مف تجميع كؿ 
جميع الشركاء المعنييف بيذه 

 العممية
19  Assembly/AU/

Dec.567(XXIV) 

بشأن  رمقر 
 القمم تبسيط

مف المفكضية تقديـ مقترحات  يطمب
االتحاد األفريقي،  ـقم تبسيطبشأف 

سبيؿ المثاؿ ال عمى بما في ذلؾ 
  الحصر:

 .عدد المدعكيف (1)
 مراسـطكؿ جدكؿ األعماؿ ك  (2)

 االفتتاح.

كؼ تتـ تـ إعداد المقترح كس
مناقشتو أكالن خبلؿ الخمكة الكزارية 

 11الثانية المقرر عقدىا في 
 في جنكب أفريقيا. 2115يكنيك 

 
مكتب  

األمٌن العام 

 للمفوضٌة

تـ تنفيذه 
 تمامان 
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 اإلجراء المتخذ اإلجراء المطلوب رقم المقرر الرقم
 

 المعوقات
 

 طرٌق المضً قدما
الجهة 
 المسؤولة

 :مستوى التنفٌذ
منفذ كلٌا، جزئٌا، 

 غٌر منفذ

قررات كاألحداث معدد ال (3)
 المكازية.

قكاعد أساليب العمؿ ككذلؾ  (4)
 اإلجراءات.

 
- 
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SC 14890 
114/71/38 

 ملحق

 قرار بشأن أرخبيل شاغوس
 توضيحية من حكومة جمهورية موريشيوس ذكرةم

 

ال يتجػزأ مػف أراضػي جميكريػة  اما في ذلػؾ دييغػك غارسػيا، جػزءأرخبيؿ شاغكس، بيشكؿ  .1
كمػػع ذلػػؾ، يػػتـ منػػع  .مكريشػػيكس فػػي إطػػار كػػؿ مػػف قػػانكف مكريشػػيكس كالقػػانكف الػػدكلي

  سػيطرةالسػيادتيا عمػى أرخبيػؿ شػاغكس بسػبب لجميكريػة مكريشػيكس مػف ممارسػة فعالػة 
 .ممممكة المتحدة عمى األرخبيؿل قانكنيةالغير ك  الفعمية

د اقتطع أرخبيػؿ شػاغكس بطريقػة غيػر مشػركعة مػف قبػؿ المممكػة المتحػدة مػف أراضػي قل  .2
مكريشػػػيكس قبػػػؿ حصػػػكليا عمػػػى االسػػػتقبلؿ، فػػػي انتيػػػاؾ صػػػارخ لمقػػػانكف الػػػدكلي كقػػػرارات 

 2066، 1960ديسػمبر   14فػػي   ةالصػادر   1514 (XV)  ألمػػـ المتحػدةمػؤتمر ا
(XX)  1965ديسػمبر   16كفػي، (XXI)  2232 1966 ديسػمبر  20 فػي   المػؤرخ 

 .1967لعاـ  ديسمبر 19المؤرخ  2357  (XXII)ك
أم محاكلػػػػػة عمػػػػػى أف "الػػػػػذم يػػػػػنص  1514 (XV) ألمػػػػػـ المتحػػػػػدةامػػػػػف قػػػػػرار  6الفقػػػػػرة   .3

لبمػػد مػػا تكػػكف  اإلقميميػػةك السػػبلمة تسػػتيدؼ التقػػكيض الجزئػػي أك الكمػػي لمكحػػدة القكميػػة 
 ."مقاصد كمبادئ ميثاؽ األمـ المتحدةمع متنافية 

قابػؿ الحػؽ غيػر مجػددان اللؤلمػـ المتحػدة  ت الجمعية العامة، أكد2066 (XX) القرار في  .4
 ألمػـ المتحػدةمػؤتمر االحرية كاالستقبلؿ كفقا لقرار  فيلمتصرؼ لشعب إقميـ  مكريشيكس 

(XV)  1514 ، إقمػػيـ  قػػد يفكػػؾأم إجػػراء  الكػػؼ عػػفكدعػػت الحككمػػة البريطانيػػة إلػػى
 .ضيوأرا سبلمة نتيؾ يمكريشيكس ك 
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تصػػفية فػػإف  محكػػـ االسػػتعمارم،يخضػػع لجػػزء مػػف أراضػػي جميكريػػة مكريشػػيكس  مػػاداـ   .5
 ة.ككف كاممتاالستعمار مف أفريقيا لف 

غيػػػػر الشػػػػرعي ألرخبيػػػػؿ  االقتطػػػػاعقػػػػد احتجػػػػت جميكريػػػػة مكريشػػػػيكس عمػػػػى الػػػػدكاـ ضػػػػد ل .6
مػػػػػف أجػػػػػؿ العػػػػػكدة المبكػػػػػرة كغيػػػػػر المشػػػػػركطة لؤلرخبيػػػػػؿ  مارسػػػػػت الضػػػػػغكط ك  شػػػػػاغكس
 شػػاغكسسػػيادتيا عمػػى أرخبيػػؿ فػػإف لجميكريػػة مكريشػػيكس،  . كبالنسػػبةالفعميػػةلسػػيطرتيا 

 .غير قابمة لمتفاكض
فػػػػي القضػػػػية التػػػػي رفعتيػػػػا  التػػػػي شػػػػكمتىيئػػػػة التحكػػػػيـ  تػػػػرل  ، 2015مػػػػارس  18فػػػػي   .7

جميكريػػة مكريشػػيكس ضػػد المممكػػة المتحػػدة بمكجػػب اتفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة لقػػانكف البحػػار 
المممكػة قبػؿ لتػي أنشػئت فػي الظػاىر مػف " االبحرية المحميػة  لمطعف في شرعية "المناطؽ

"المنػاطؽ البحريػة  تأسػيسالمممكػة المتحػدة بالمتحدة في جميع أنحػاء أرخبيػؿ شػاغكس أف 
 .انتيكت القانكف الدكلي قد ،المحمية"

، بػأف  /كاتيكػا كالقاضػي /ييئة التحكيـ، كىما القاضػيبمف المحكميف اف اثن ىقض  .8 كلفػرـك
مػػف  . كىػػذا تأكيػػد قػػاطع أرخبيػػؿ شػػاغكس ليػػا حػػدكد " مػػع  لمتحػػدة ليسػػت "دكلػػة المممكػة ا
خبيػػػػػؿ عمػػػػػى ار سػػػػيادة جميكريػػػػػة مكريشػػػػػيكس عمػػػػػى أف  كاتيكػػػػػا كفػػػػػكلفـر  ييف ضػػػػػاقبػػػػؿ الق

 بالنسػػبة  شػػاغكس ىػػك حكػػـ تػػاريخي لػػيس فقػػط بالنسػػبة لجميكريػػة مكريشػػيكس، كلكػػف أيضػػا
 .لبلتحاد األفريقي

عميػػػؽ االمتنػػػاف لبلعتػػػراؼ الػػػدائـ مػػػف قبػػػؿ ريشػػػيكس ممتنػػػة ال تػػػزاؿ حككمػػػة جميكريػػػة مك   .9
أرخبيػػػػؿ  عمػػػػىسػػػػيادة جميكريػػػػة مكريشػػػػيكس باالتحػػػػاد األفريقػػػػي /منظمػػػػة الكحػػػػدة األفريقيػػػػة

شػػػػاغكس كدعػػػػـ جميكريػػػػة مكريشػػػػيكس فػػػػي سػػػػعييا لممارسػػػػة سػػػػيادتيا بشػػػػكؿ فعػػػػاؿ عمػػػػى 
عبلنػػػػات قرارات/اإلال/مختمػػػػؼ المقػػػػرراتمػػػػف خػػػػبلؿ  أرخبيػػػػؿ شػػػػاغكس، كمػػػػا يظيػػػػر جميػػػػان 

 السػػابقة  منظمػة الكحػدة األفريقيػة/االتحاد األفريقػيالمػؤتمرات السػابقة لقمػـ   الصػادرة عػف 
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  أعده مكتب األمين العام للمفوضية
 

فػػػي مبلبػػػك،  2013الثالثػػػة التػػػي عقػػػدت فػػػي فبرايػػػر  يػػػةجنػػػكب أمريكال -ة فريقيػػػكالقمػػػة األ
 .غينيا االستكائية

الػػػػدكؿ ذلػػػػؾ مػػػػف  حككمػػػػة جميكريػػػػة مكريشػػػػيكس بمكجػػػػب تطمػػػػبفػػػػي ضػػػػكء مػػػػا سػػػػبؽ،  .10
عتمػػػد، فػػػي مػػػؤتمر قمػػػة االتحػػػاد األفريقػػػي تأف  التحػػػاد األفريقػػػيفػػػي ا  المػػػكقرة األعضػػػاء

يؤكػد مػف جديػد  ، قػراران جر يجكىانسػبفػي  2015يكنيػك  15-14 يػكميالمقبؿ المقرر عقػده 
سػيادتيا عمػى لدعـ االتحاد األفريقػي لجميكريػة مكريشػيكس فػي سػعييا إلػى ممارسػة فعالػة 

 ارسيا.أرخبيؿ شاغكس، بما في ذلؾ دييغك غ
أف  كمػػا الػػدكؿ األعضػػاء فػػي االتحػػاد األفريقػػي. لمبحػػث مػػف قبػػؿقػػرار مشػػركع تػػـ اقتػػراح  .11

 الػػدكؿ األعضػػاء فػػي االتحػػاد األفريقػػي، كفقػػان  بػػأف عمػػى يقػػيف حككمػة جميكريػػة مكريشػػيكس
التضػػامف مػػع جميكريػػػة مسػػتمر عػػف ، كتعبيػػر سػػتنظر إيجابيػػا لطمبيػػا لمممارسػػة المتبعػػة،

 القانكف الدكلي. احتراـ  مكريشيكس كالحاجة إلى
- 
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